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 المقدمة: 

وثورة   هائلة  اتصال  ظاهرة  حدثت  والعشرين،  الحادي  القرن  بداية  ومع  الثالثة  األلفية  بداية  في 

المتغيرات الضخمة، ما يؤثر في كل مجاالت  نعيش عصرا جديدا يعكس  لها جعلتها  معلوماتية ال حدود 

الثورة المعلوماتية و االتصالية لم تكن وليدة اليوم فقد بدأت الحياة وكل أوجه النشاط االنساني، وأدوات هذه 

وسائلها منذ القدم ولكنها تطورت بمرور الزمن مع تطور ونضج العقل البشري، غير أن وسائل كل أداة من  

المعلومات  ثورة  في  ظهرت  التي  األدوات  هذه  وكل  االنساني؛  التاريخ  في  بارزة  عالمة  تمثل  األدوات 

 مقدم لنقلة حضارية أخرى. واالتصال كانت 

وتعد تكنولوجيا المعلومات بأدواتها المتطورة ذات أهمية بالغة فلم يؤثر شيء في الحياة االنسانية  

منذ الثورة الصناعية مثلما أثرت فيها تكنولوجيا المعلومات والتي أصبحت ال غنى عنها في حياة الشعوب  

تق  تحول  من  العال  يشهده  فما  والدول،  أجهزة  والمؤسسات  مجال  في  المتالحقة  والتطورات  متسارع  ني 

ينمو وينتقل   الذي  المعلومات  الهائل من  الكم  االتصاالت ووسائلها، وهذا  وأجهزة  والبرمجيات  الحاسوب 

 بسهولة ويسر ما بين دول العالم. 

األمر الذي جعل من تكنولوجيا المعلومات وسيلة مهمة في منظمات األعمال الحديثة وأصبح يتطلب  

من المنظمات على اختالفها مواكبة هذا التقدم التقني الهائل إذا كان هدفها البقاء في بيئة المنافسة، فلقد دخل 

العالم عصرا متطورا ليس له حدود تؤدي فيه تكنولوجيا المعلومات دور األعمدة الحاملة لهذا التقدم الذي 

 .أصبح عالمة مميزة لهذا العصر

تكنولوجيات االعالم واالتصال على مستوى التخصصات ذات الصلة  غالبا ما تتم دراسة موضوع 

التأسيس   فيه  األصل  المقياس  هذا  أن  األمر  حقيقة  وفي  واالتصال،  واالعالم  اآللي  االعالم  أي  المباشرة 

القانوني على اعتبار أنه ال يمكن ألي نشاط أن يكون على مستوى أي دولة إال بعد الحصول على الموافقة  

 وهذه األخيرة ال تكون إال من خالل تنظيم الظاهرة االجتماعية الخاصة بموضوع النشاط. القانونية 

ومنه ال يمكن الحديث عن استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال في الحياة االجتماعية ألي شخص  

ع وطريقة  إال إذا كانت هناك قاعدة قانونية تبين جواز أو عدم جوازها واإلجراءات الواجبة االتباع مع نو 

االستعمال، مما يجعل الدراسة القانونية لهذا المقياس في غاية األهمية لمعرفة مدى تكيف الدول مع آخر  

 التطورات في هذا العالم أم ال.

  وعلى هذا األساس فإن دراسة موقف المشرع الجزائري من مسألة تكنولوجيا االعالم واالتصال

أمر ضروري خاصة أن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة مواكبة التطور الهائل الذي يتسم به هذا النوع من  

 العلم، ودور الحكومة في تكييف المرافق العمومية بمختلف أنواعها واختصاصاتها.  

تتعلق باإلطار المفاهيمي   لتكنولوجيا  ومنه كانت الدراسة تتمحور حول فكرتين رئيستين؛ األولى 

االعالم واالتصال الذي درست فيها تحديد المفهوم لكل مصطلح مع إعطاء خصائصه ومميزاته واآلثار  

سياسة   عن  نموذج  إعطاء  مع  الجزائري  المشرع  موقف  عن  للبحث  عرجت  ثم  استعماله،  عن  المترتبة 

يا االعالم واالتصال، أين  الحكومة في تطبيق وتفعيل الحكومة االلكترونية وهي أكبر مثال لتطبيق تكنولوج 

تقديم  يترب عنها في مجال  العمومية وما  المتبعة في عصرنة ورقمنة مختلف المرافق  اآلليات  أوضحت 

 الخدمة العمومية. 

أما النقطة الثانية والتي اعتبرها تأكيد لألولى والمتعلقة بآليات الحماية المقررة عند استعمال مثل  

ار تعرضت بالدراسة إلى قانون العقوبات الجزائري والقوانين الخاصة في  تلك التكنولوجيات، وفي هذا اإلط

أين    والبرامج والحاسوب اآللي...من مختلف االعتداءات المحتملة  والدعائممجال حماية المعطيات والبيانات  

 أعطيت كمثال الجريمة المعلوماتية أو االلكترونية أو السيبرانية.
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ت فيها أهم النقاط التي أثارها الموضوع، والنقائص التي لفتت وأخيرا ختمت البحث بخاتمنا أوضح

انتباهنا التي ارفقناها باقتراحات من شأنها أن تساعد على تطوير وتحسين استعمال تكنولوجيات االعالم 

    واالتصال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي لتكنولوجيا االعالم واالتصال 

مختلف النقاط القانونية التي يثيرها موضوع تكنولوجيا االعالم واالتصال ينبغي تقبل التطرق إلى  

علينا رفع الغموض الذي يشوبه مجموع المصطلحات، لوضع اإلطار العام محل الدراسة من خالل تقديم  

تكنولوجيا االعالم  تعريفات وخصائص كل مصطلح على حدا، لننتقل إلى إعطاء نماذج قانونية ألهم تطبيقات  

 واالتصال.  

 المصطلحاتالمبحث األول: تحديد المفاهيم و

االتصال، وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية لإلنسان  يث عن مظاهر تكنولوجيا االعالم وقبل الحد 

بكل   المتعلقة  المصطلحات  تحملها  التي  المفاهيم  مختلف  تحديد  أوال  علينا  ينبغي  الدول،  مجموع  وعلى 

 ولوجيا(، )االعالم(، )االتصال(.)التكن

 المطلب األول: تحديد مفهوم مصطلح التكنولوجيا

يعد مفهوم التكنولوجيا من المفاهيم التي ناقشها الكثير من الباحثين والمفكرين واختلفوا في نظرتهم   

ماهية  له بسبب اختالف تخصصهم، وتطور خصائص التكنولوجيا نفسها، ولكن من األمور المتفق عليها أن  

التكنلوجيا قديمة قدم المخترعات البشرية نفسها، حيث كانت تعتبر وسيلة من الوسائل التي اكتشفها االنسان  

عند تطويعه البدائي للطبيعة، وبعدها أصبحت أداة يستعملها لخدمته ومساعدته لقضاء حاجياته المتنامية، ثم  

العامة والخاصة. مما جعل البعض من المفكرين  تطور استعمالها وعم إلى درجة أصبحت مهمة جدا في حياته  

 .1يعتقدون بأنها المسؤولة عن معظم التغيرات التي تحدث داخل المجتمع المعاصر

أما من حيث اللفظ ذاته فقد استعمل حديثا، حيث ورد في بعض المصادر أن أول ظهور لمصطلح  

( وتعني Technoركب من مقطعين )م، وهو م 1770( كان في ألمانيا عام Technologie"تكنولوجيا" )

( وتعني "علم" أو "نظرية"، وينتج عن تركيب المقطعين  Logie)نية "الفن" او " صناعة يدوية"، و باليونا 

معنى "علم صناعة المعرفة النظامية في فنون الصناعة أو العلم التطبيقي"، وليس لديها مقابل أصيل في  

  .2"تكنولوجيا"  اللغة العربية بل ُعربت بنسخ لفظها حرفيا

 
الدين زمام، صباح سليماني، تطور مفهوم التكنولوجيا واستخداماته في العملية التعليمية، مجلة العلوم االنسانية   نور1

 .165، ص 2013، جوان 11واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
لثقافة، المملكة األردنية فضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال، المفهوم، االستعالمات، اآلفاق، دار ا 2

 .19، ص 2010الهاشمية، عمان، 
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ويعرفها )محمد عطية خميس( بأنها "العلم الذي يعني بعملية التطبيق المنهجي للبحوث والنظريات 

وتوظيف عناصر بشرية وغير بشرية في مجال معين، لمعالجة مشكالته وتصميم الحلو العلمية المناسبة 

 .ة"لها، وتطويرها، واستخدامها وادارتها وتقويمها لتحقيق أهداف محدد 

بمعنى أن التكنولوجيا هي التطبيق المنظم للمعرفة، والعلوم األخرى المنظمة في مجال معين أو التطبيق  

العلمي التي تتعلق بالعلوم الطبيعية، بهدف الحصول على نتائج علمية محددة، بمعنى أنها الجانب التطبيقي  

 للمعرفة والنظريات العلمية لتحقيق أهداف محددة.

كامل( بانها " فكر وأداء وحلول للمشكالت قبل أن تكون مجرد اقتناء معدات"،    ويعرفها )حسن 

ولكن في حقيقة األمر أن التكنولوجيا ليست مجرد علم أو تطبيق العلم أو مجرد أجهزة، بل هي أعم وأشمل  

 من ذلك بكثير فهي نشاط انساني يشمل الجانب العلمي والجانب التطبيقي.

الخبرات والعناصر البشرية وغير البشرية، المناحة  تخدام المعلومات والمهارات وي اس فهي طريقة للتفكير ف

في مجال معين وتطبيقها في اكتشاف وسائل تكنولوجيا لحل مشكالت االنسان واشباع حاجاته وزيادة قدراته؛ 

 .3أنها برمجة لألفكار والمعلومات والمهارات والمعرفة

الموسوعة     عرفت  واآلوقد  اآلالت  "مجموع  بأنها  التكنولوجيا  السوفيتية  واألنظمة  الفلسفية  ليات 

و السيطرة  االنتاج ووسائل  ألغراض  تخلق  التي  تلك  ككل  والمعلومات،  الطاقة  ونقل  والتخزين  التجميع 

، على عكس بعض التعاريف ووسائل  آالت التكنولوجيا في مجرد  ؛ وهذا العريف حصر  4والبحث والحرب" 

 المفهوم إلى مجموع معارف وتطبيقات علمية. التي وسعت 

بأنها " المجموع الكلي للمعرفة المكتسبة   التكنولوجيا أبعادا أخرى، حيث عرفت  وقد أخذ مفهوم 

انتاج السلع والخدمات في نطاق نظام اجتماعي اقتصادي معين، من أجل اشباع   والخبرة المستخدمة في 

 .5لنوع السلعة/ الخدمةحاجة المجتمع التي تحدد بدورها الكم وا

 عموما فإن التكنولوجيا كما يحددها )زاهر أحمد( تتمثل في ثالث مفاهيم أساسية:  

التكنولوجيا كعملية: وهو التطبيق المنظم للمحتوى العلمي أو المعلومات بغرض أداء محدد يؤدي في النهاية  -

 إلى حل مشكلة معينة. 

ب العلمية، يكون في المساعدة في انتاج اآلالت والخامات ويطلق  التكنولوجيا كمنتج: محصلة تطبيق األسالي-

 .Soft Ware، والمواد الخام Ware Hardعلى اآلالت 

التكنولوجيا كمزيج لألسلوب والمنتج: من هذا يتضح أن عملية االختراع تصاحبه االنتاج، وبالتالي ال يمكن  -

لك هو الحاسب اآللي فنفس الجهاز يصاحبه فصل التكنولوجيا كأسلوب عنها كمنتج، وأوضح مثال على ذ 

 .6دائما تطور في انتاج البرامج وتوسع كبير فيها 

 االتصالو عالمإلمصطلحي ا تعريفالمطلب الثاني: 

بعد أن قدمنا تعريفا لمصطلح التكنولوجيا وكل المسائل التي يطرحه، سواء من خالل االستعمال أو 

 مصطلحي االعالم واالتصال. المفهوم ننتقل لتقديم تعرف لكل من 

 الفرع األول: تعريف مصطلح االعالم 

 
، مذكرة الماستر  -دراسة ميدانية بمتوسطة معنصر ميالد عين كرشة نموذجا–طالبي رياض، تكنولوجيا المعلومات واألداء 3

 .21، ص 2018في علم االجتماع، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة العربي بن هيدي، أم البواقي، 
 85، ص 1998محمد الزعبي، التغيير االجتماعي، القاهرة، دار الطليعة، 4
عبد الباسط محمد عبد الوهاب، استخدام تكنولوجيا االتصال في االنتاج االذاعي والتلفزيوني، المكتب الجامعي الحديث،  5

 .82، ص 2005
 .19، ص 9891يعقوب فهد العبيد، التنمية التكنولوجية، القاهرة، الدار الدولية، 6
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الصدق   على  تركز  التي  الدقيقة  والمعلومات  األخبار  نشر  عنها  يترتب  التي  العملية  تلك  هي 

االرتقاء بمستوى الرأي، ويقوم االعالم على  ول الجماهير وعواطفهم السامية، ووالصراحة ومخاطبة عق

 .7أسلوب الشرح والتفسير والجدل المنطقي التنوير والتثقيف مستخدما

الحقائق    بجميع  الجمهور  تزويد  تستهدف  التي  االتصالية  النشاط  أوجه  جميع  إلى  يشير  واالعالم 

واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمعلومات والمشكالت، ومجريات األمور بطريقة 

أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واالدراك واالحاطة  موضوعية وبدون تحديد مما يؤدي إلى خلق  

الشاملة لدى فئات جمهور المتلقين للمادة االعالمية، لجميع الحقائق والمعلومات الصحيحة عن هذه القضايا  

الوقائع   في  الجمهور  لدى  الصائب  الرأي  وتكوين  العام  الرأي  تأطير  في  يسهم  وبما  والموضوعات، 

 .8المطروحة  والموضوعات والمشكالت 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: تعريف مصطلح االتصال

هو العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص إلى آخر حتى تصبح مشاعا    

بينهما، وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات واتجاه  

 .9إلى تحقيقه، ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها تسير فيه، اتجاه تسعى 

ويتضمن االتصال عدة تعريفات، "عملية تحويل المعاني بين أفراد المجتمع"، أو "بناء الفهم المتبادل 

اشراك  أو "صيرورة  المعلومات"،  نقل  المعاني عبر  تبادل   " أكثر"،  أو  بين شخصين  التفاعل  إطار  في 

أو " إنشاء فهم مشترك من خالل التفاعل بين   تبادل الرسائل اللفظية"،ناس عبر  المعلومات والمشاعر بين ال

شخصين أو أكثر". ويعرفه البعض على أنه " قضايا اجتماعية أساسا"، وعامة فإن القدرة على االتصال مع  

 . 10اآلخرين يعزز فرصة الفرد في الحياة في حين أن غيابها يعتبر شكال من أشكال الشخصية المرضية 

  الميكانزيم يف يقول )ياسر عبده حميري( نقال عن )تشارلز كولي( أن االتصال هو "ذلك  وفي تعر

الذي من خالله توجد العالقات االنسانية، وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة رسائل نشر هذه الرموز  

ونغمات   واالشارات  وااليماءات  الوجه  تعبيرات  تتضمن  وهي  الزمان،  عبر  واستمرارها  المكان  عبر 

سرعة كفاءة على قهر  الصوت، والكلمات والطباعة والخطوط الحديدية والبرق، وكل التدابير التي تعمل ب

 .11بعدي الزمان والمكان" 

 
، ص  2011محمد الفاتح حمدي، تكنولوجيا االتصال واالعالم الحديثة االستخدام والتأثير، دار كنوز الحكمة، الجزائر، سنة 7

3 
عربي(، دار عالم الكتب، المملكة -مصلح المصالح، قاموس الشامل، قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية )انجليزي8

 .31، ص 1999العربية السعودية، 
،  -الشباب الجامعي لتلمسان نموذجا–عابد كمال، تكنولوجيا االعالم واالتصال وتأثيراتها على قيم المجتمع الجزائري 9

أطروحة دكتوراه ل م د في علم االجتماع االتصال، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، سنة  

 .28، ص 2017
،  2011طلحات الحديثة في االعالم واالتصال، الدار المتوسطية للنشر، دون بلد النشر، سنة عبد الرحمان عزي، المص10

 .11ص 
 .32عابد كمال، المرجع السابق، ص  11
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أما عن تعريف )شرام( فإن االتصال بالنسبة له تلك "العملية التي يتم من خاللها تبادل المعلومات 

واألفكار والمشاعر واالتجاهات بين فرد وآخر، أو مجموعة أفراد والمشاركة فيها، وهو االتصال الذي يتم  

 .  12أي شيء في الحياة"  عن طريق الرموز، والرمز إلى

 االتصال   ثالث: مفهوم مصطلح علم االعالم والفرع ال

التدفق االحادي نسبيا، ينطبق  أساسا الخبر والوسيلة والجمهرة ويعني اإلعالم كما سبق االشارة إليه   

على الصحيفة، والمجلة، واالذاعة، والتلفزيون، لكن الجمهرة تغيب في وسائل الهاتف، الفاكس، التلكس؛ 

فهي وسائل اتصال وليست وسائل إعالم، أما الحاسب اآللي والشبكات المعلوماتية خاصة االنترنت فهي  

 تجمع بين االتصال واالعالم.

ثم سميت  إذ توجد وسائل اال الوسيلة ومن  أنه وسيلة اتصال واعالم،   باإلعالمعالم في هذه  المتعدد، أي 

فمصطلح االتصال يتضمن " التدفق المتبادل الالأحادي النسبي، وهذا ما نجده في األصل الالتيني لكلمة 

(Communis( أي االشتراك ثم اشتقت كلمة ،)Commun أي المشترك، وما يشترك فيه أفراد المجتمع )

( أي الجماعة، أي االتصال وعليه فم يدور بين أفراد المجتمع من تفاعل هو اتصال Communityثم كلمة )  

 إذ يتضمن التبادل المشترك.

التدفق النسبي، تغيب الوسيلة التقنية والجمهرة ووفي هذه الحالة، يكون المحتوى أشمل من الخبر و  

، وليس كل  اتصالالترادف الجزئي بين االعالم واالتصال، فيمكن في قول البعض أن كل إعالم هو    أما

إعالم، ويمكن في هذا المستوى إدخال كلمة االبالغ وهي أقدم وبلغ كما تشير الكلمة من اإلعالم    اتصال

 واالتصال أي االبالغ بالغة. 

ل أعلمته بالخبر وأبلغته بالرسالة ويشتق من االبالغ  وقد ارتبط االبالغ بالقيم وليس بالخبر ضرورة، فيقا

محتوى اليقين أي البالغ المبين، واألصح القول الدعوة واالبالغ وليس الدعوة واالعالم، ألن االبالغ يخص 

محتوى غير محدد بالزمان والمكان بينما يخص االعالم الخبر الذي يتحول إلى التاريخ فور فقدانه عنصر  

أن تستخدم الدعوة في الصحف والمجالت واالذاعة والتلفزيون في إبالغ الجمهور بالرسالة  اآلنية؛ ويمكن  

بتكنولوجيا   ذلك  ويسمون  التعليم  في  والحاسب  التلفزيون  يستخدمون  الذين  التربويين  ذلك شأن  في  شأنها 

 التعليم. 

 لوجيا االعالم واالتصال وتعريف تكن : الثالثالمطلب  

المعلوماتية إلى ظهور وسائل وتطبيقات جديدة أطلق عليها التكنولوجيا لالتصاالت ولقد أدى التطور  

وهي تعني أساسا تلك الموصلة بالكومبيوتر ولها    ("، NTIC) اسم "التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال

 .13آثار عدة تشمل مجاالت وتطبيقات متنوعة مثل تشخيص المعارف عموما وتنظيم المؤسسات خصوصا 

المصطلحات المشكلة وتظهر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال من خالل الجمع بين مفاهيم 

قصد تخزين المعطيات وتحليل    -أرضية أو فضائية- بين االتصاالت السلكية و الالسلكيةله وهو ذلك التزاوج  

الالزمة  وبالسرعة  المناسب  الوقت  وفي  المرغوب  بالشكل  واتحاتها  وب14مضامينها  فالتكنولوجيات  هذا  ، 

الجديدة لإلعالم واالتصال تشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات 

 
ياسر عبده حميري، دراسة لبعض مهارات االتصال األساسية لدى المرشيدين الزراعيين المحليين بمحافظة سوهاج، 12

 .15، ص 2003معة المنيا، مصر، سنة رسالة ماجستير في علم االجتماع، جا
 .174فضيل دليو، المرجع السابق، ص 13
واالتصال في المؤسسة االقتصادية، مجلة االقتصاد والمناجمنت، جامعة  لإلعالمالحديثة   تالتكنولوجيابومعيل سعاد، أثر 14

 .205، ص 2004، سنة 3تلمسان، العدد 
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الفاكس  يف   وأجهزة  الربط  وشبكات  االتصال  ووسائل  اآللي  الحاسوب  تكنولوجيا  وتشمل  إلكتروني،  شكل 

 .15وغيرها من المعدات التي تستخدم بكثرة في االتصاالت 

الخليط   ذلك  بأنها  اعتبارها  يمكن  أنه  المختلفة،  كما  االتصال  ووسائل  االلكترونية  الحواسيب  أجهزة  من 

والمستجدات  االكتشافات  أنواع  وأي  المصغرات  وتقنيات  الصناعية،  واألقمار  الضوئية  كاأللياف 

جمع حيث  من  المعلومات،  أنواع  شتى  مع  وتتعامل  تعاملت  التي  والمنتجات  وتحليلها  واالختراعات،  ها 

 .16وتنظيمها وتوثيقها، وتخزينها واسترجاعها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة والمتاحة 

كان تمثل تلك التكنولوجيات التي تستفيد من االبتكارات في ميدان العلم والتقنية، وإن  وبهذا فهي  

والتي تتعلق – ستصبح تلك التكنولوجيات  مصطلح الحداثة يمتاز بالصفة المؤقتة، إذ أنه بعد مرور الزمن  

-للسيرورات وغيرهابشبكة االنترنت والهندسة المعلوماتية، والعمل التعاوني عن بعد واإلدارة االلكترونية 

   من األمور العادية.

إن   الواقعيف    أهمية كبرى  ،  له  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  العامة مفهوم  أو  الخاصة  للمؤسسات  بالنسبة 

بغرض أداء مختلف المهام الرامية إلى تحقيق أهداف المؤسسة لبناء ولجميع الهيئات من حيث استغاللها  

تحويل  ، من خالل  ارة في اتخاذ القرارات والقيام بمختلف العمليات التشغيليةنظم المعلومات التي تساعد اإلد 

شكل معطيات رقمية موحدة يف  ، والصور، واألصوات  وتخزين ومعالجة كل أنواع المعلومات والنصوص 

ة  ترجمة المعلومات المستقبلي، أو  وبثها بسرعة الضوء في كل أنحاء العالم باستخدام الشبكة العالمية االنترنت 

 .  17-فضال عن تغيير طرق االتصال داخل اإلدارات في حد ذاتها–وتحويلها إلى الشكل المرغوب فيه 

أن   نجد  نظرنا  مصطلح  وفي  من  وأدق  أشمل  يعد  واالتصال"  اإلعالم  "تكنولوجيا  مصطلح 

االتصال، باعتبار أن  ستعمالها خاصة في مجال االعالم وا"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" التي يكثر  

واالتصال  (،  Information) اإلعالم  :  التي تعتمد ميدانين(ICTS) الشمولية لمعنى عبارة  األخير ينقصه  

(Communication( وأن مصطلح ،) اتصاالت  )  يفيد معنى مغاير لذلك المعتمد لذلك المعتمد في الكلمة

حيث تعتبر المعلومة   ؛ ومن جهة أخرى فإن الفارق واضح بين مصطلح )اإلعالم( و )المعلومة(،  الالتينية

اط نقل المعلومات  المادة الخام لإلعالم  وهي عملية تنطوي على مجموعة من أوجه النشاط من بينها نش

 . 18وتداولها، فهو يشمل المعلومات لكن المعلومات ال تحتوي على موضوعات اإلعالم 

 يمكن حصرها النقطتين التاليتين: التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال ومهما كان فإن 

تتناول والتوزيع اآللي للمعلومات ؛  المعلومات تشغيل  -1 بر األساس في والتي تعت،  ويشمل الوظائف التي 

انجاز عمليات التشغيل في المنظمات وتدعيم قدرة اإلدارة على اتخاذ القرارات، ويعتبر المحور المركزي  

 .في تطبيقات اإلعالم اآللي بأشكاله المختلفة

نقل وإيصال المعلومات التي تم تشغيلها بين المواقع المتباعدة  وإيصال المعلومات، ويتمثل في عملية  نقل  -2

 (Télécommunication).يب وذلك باستخدام تسهيالت االتصاالت عن بعد للحواس

 المبحث الثاني: تأثير تكنولوجيا االعالم واالتصال على تنمية الدول 

 
بن سعيد محمد، تكنولوجيات االعالم واالتصال والتنمية االقتصادية، مداخلة في الملتقى الدولي المنظم من طرف كلية 15

ات: المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات  ، حول تسيير المؤسسبسكرةاالقتصاد بجامعة محمد خضير 

 .287، ص 2005نوفمبر  12/13واالقتصاديات يومي 
 .38، ص 2002عامر إبراهيم قنديلجي، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، سنة 16
سيير الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  جمال لعمارة، أثر استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال على ت17

مداخلة في الملتقى الدولي الثاني حول تأثير االنكسار الرقمي شمال/جنوب على تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  

 . 1، ص 2007أفريل  28/29، يومي بسكرةجامعة محمد خضير 
– واالتصال على تسيير الموارد البشرية في القطاع العمومي  إلعالملمالك عالوي، أثر استعمال التكنولوجيات الجديدة 18

(، مذكرة ماجستير في التسيير العمومي، كلية العلوم ANDRUدراسة حالة: الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي )

 .51، ص 2006، سنة بسكرةاالقتصادية والتسيير، جامعة محمد خضير 
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إن التعرف على تكنولوجيا االعالم واالتصال وعلى مختلف المفاهيم التي تحملها ال يكتمل الفهم  

 استبيان تأثيره على تنمية الدول وهذا ما سنوضحه في المبحث الحالي.الحقيقي لهذا العلم وألهميته إال عبر 

   المتقدمةالدول  علىواالتصال المطلب األول: تأثير تكنولوجيا اإلعالم 

يتميز  اليوم صنعته المتغيرات التكنولوجية والثقافية والسياسية واالقتصادية، بحيث أصبح  العالم إن 

بخصائص حضارية لم يسبق لها مثيل من الشمولية والقدرة المتناهية، وقوة التأثير على الثقافات خلقا أو  

ائل بالصورة والصوت  تعديال وتوجيها بفضل تكنولوجيا االتصال، التي جعلت بمقدور االنسان أن يتلقى الرس

 والنص المكتوب في كل مكان من الكرة األرضية. 

ولقد أصبحت تكنلوجيا اإلعالم واالتصال إحدى القوى االقتصادية، حيث تمثل في الدول الصناعية  

نسبة متزايدة األهمية من الناتج القومي اإلجمالي، وتشكل قطاعا ديناميكيا يتيح آفاقا كبيرة للنمو وإمكانات  

للعمالة، ولذلك بعد أن أصبح اإلعالم واالتصال النشاط الرئيسي في الدول الصناعية المتقدمة، حيث   جديدة

يعمل ما يزيد عن نصف السكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتاج المعلومات ومعالجتها وتوزيعها،  

ل في تلك الدول إلى عدة ومن المتوقع أن تزيد مجموعة المعامالت في صناعة تكنولوجيا االعالم واالتصا

أضعاف في السنوات القادمة؛ فتوجد حاليا في بريطانيا برامج بحوث وطنية حول تقنيات االعالم واالتصال  

  .االحديثة، وكذا في كل من فرنسا وهولندا وفنلند 

، التجارة االلكترونية في أواخر التسعينات تلك التكنولوجيا في  وقد كان الرهان األكبر منذ استخدام  

خاصة في مجال توعية الشركات والمؤسسات  بالنظر للنسق البطيء في جاهزية الدول لتوفير البنية التحتية  

وعدم وصول النظم واألدوات التي تؤمن حماية المعلومات وأمن المبادالت التجارية إلى  لمثل تلك العلوم،  

   مختلف المتدخلين يعتمدون عليها بكل ثقة واطمئنان.درجة تجعل 

ويعتبر العالم المرجعي لتكنولوجيات الحديثة في ميدان االعالم واالتصال هو عالم البيانات والمعطيات  التي  

شبكة "مؤسسة  إلى:  تحولت  التايلوري  مبدأ  وفق  القائمة  التقليدية  فالمنظمة  آليا،  عليها  االطالع   يمكن 

Réseau Entreprise باعتماد أسلوب العمل عبر الشبكة،   " وتحولت وثائقها المكتوبة إلى سيرورات رقمية

المتعلقة   االلكترونية  التبادالت  بمختلف  والمرتبطة  االلكترونية  بالتجارة  يسمى  ما  ذلك ظهور  نتائج  ومن 

بالسلع والخدمات والتي  المتعلقة  الصفقات االلكترونية  المعلومات، وإبرام  بتدفق  التجارية أي  بالنشاطات 

ومن جهة أخرى فإن أشهر   ،19ومن بينها االنترنت والشبكات المعلوماتية   تستعمل مختلف االتصاالت الرقمية

تستعمل   متميزة  تبادل  تعد وسيلة  والتي  االنترنت،  الحالي هي  الوقت  في  تكنولوجيات االعالم واالتصال 

  ألغراض عديدة منها التجارة.

أما المجال الالسلكي والذي أصبح يعد نوعا من التكنولوجيات االتصالية واإلعالمية العصرية، فهو  

 Messagerieونقالة أو الخلوية  ،  téléphone Radيجمع الهاتف عبر الخط أو بدون خط األنواع المختلفة  

Radio  ،  الرقمية الندماج الخدمات االتصاالت الهاتفية الصوتية وإرسال المعطيات الرقمية، وأيضا الشبكات

 التي تمكن من االتصال الصوتي أو ارسال معطيات ذات نوعية كبيرة جدا. 

الدول  فأغلبها من احتكار    ،السمعي البصريبتكنولوجية االعالم واالتصال في المجال    وفيما يخص 

التلفاز  الصناعية   ذلك  أنمن  بمعنى  يبثه،  الذي  والترفيهي  واإلعالمي  الثقافي  الرسالة  واإلنتاج  تحتكر  ها 

إلى االرتفاع   البصري  السمعي  الخاصة بمعدات  والتكنولوجيا  التقنية  والوسيلة معا. ولقد أدت االبتكارات 

 
،  7نب، أثر تكنولوجيا االعالم واالتصال في دفع عجلة التنمية، مجلة الباحث، عدد بن بريكة عبد الوهاب، بن تركي زي19

 .245، ص 2010سنة 
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الكبير في عدد البرامج، وكذا األقمار الصناعية التي ساعدت على توسيع مساحة البث وتحقيق أرباح على 

 .20المستويين اإلقليمي والدولي 

 

   الدول النامية علىالمطلب الثاني: تأثير تكنولوجيا االعالم واالتصال 

تعاني الدول النامية من ندرة وسائل تكنولوجيات االعالم واالتصال، والتي سببها مشكلة توزيع تلك 

المتوافرة ووصولها إلى المعنيين، كما أن لهذه المشكلة عالقة بقدر المعلومات الموجودة وفي السرعة التي 

فالمالحظ أن توزع تكنولوجيات   نقلها لمختلف المجتمعات؛تستغرقها الرسائل اإلعالمية وفي الدقة التي يتم 

االعالم واالتصال في الدول النامية مركز في المد، أي أن انتشارها غير منتظم مما يقلل من نسبة المعلومات  

 كلما بعد الفرد عن المدينة. 

ما أحرزته الدول النامية في مجال استخدام المعلومات وتكنولوجيات االعالم واالتصال يبقى    إن

ضعيف السيما ما يتعلق منها باالنتقال من االعالم القياسي إلى االعالم الرقمي، فال يزال الغموض يلف  

وتكنولوجيات االعالم  المحلية لهذه الدول في مجال تطوير البنيات األساسية والوسائط المتعددة  السياسات  

ومن جهة أخرى فال تزال بطيئة في مواكبة سياسات االعالم واالتصال العالمية، وذلك بسبب   ،واالتصال

ضعف التمويل وقلة الخبرات ناهيك عن وجود نقص كبير على مستوى شبكات االتصال السلكية والالسلكية  

 .21الثابتة منها والمتنقلة 

المتو النجاحات  من  الرغم  أن    يف  واضعةعلى  غير  االنترنت،  باستخدام  يتعلق  فيما  النامية  البلدان 

تطبيقاته محدودة في البريد االلكتروني والمواقع االلكترونية على عكس الدول المتقدمة التي تستعمل الشبكة  

من مواقع التجارة االلكترونية التي تصمم في المنطقة االنجلوساكسونية  %    96إذ أن    ،في مجاالت أخرى

المستويات  مت جميع  في  ضخمة  تغيرات  أدخلت  أين  االلكترونية  بالتجارة  االتفاقيات    يفسواء  علق  إطار 

ومن جهة    ،الصفقات، التحكيم...  ،التأمين  ،أو الملكية الفكرية  ،أو الخدمات   أو التعريفات،  التجارية الدولية،

أخرى فإن المجتمعات النامية وفي ظل مواكبتها للتطورات الحاصلة تعاني من انفصال تام بين المستويين  

التقليدي والحديث لالتصال، فكل منها يمثل نظاما إعالميا مستقال بذاته، فليس هناك طريقة منتظمة تربط  

 .22لتقليدي باستمرار نظام االعالم الحديث الموجود في المدينة بالنظام ا

هناك   أن  المالحظة  يمكن  أنه  لأل غير  المستخدمين  عدد  في  هائلة  الدول نترنت  زيادة  في  خاصة 

التطور التكنولوجي الذي بدأ يأخذ اللغة العربية في االعتبار، وهو ما لم يكن متاحا  العربية وذاك راجع إلى  

أة للتعامل مع اللغة العربية، فظال عن  حتى سنوات قليلة ماضية، إذ لم تكن الكثير من خدمات االنترنت مهي

إلى    ضعف البنية األساسية لالتصاالت في أغلب البلدان العربية وارتفاع تكلفة االتصال واألمية، باإلضافة

يتيح   الذي  الجديد  الوافد  هذا  مع  العربية  الحكومات  من  العديد  وتعامل  نظرة  تشوبا  اللتان  والريبة  الحذر 

  نوع مصادر المعرفة، بل وصناعة األخبار أيضا.للجمهور العربي ليس فقط ت

بأجهزةيتعلق  وفيما   المتعلقة  التحية  الدول   البنى  بين  فجوة  هناك  أن  يالحظ  والهواتف،  االتصال 

في هذا المجال، ومثال على ذلك فنجد أن كل من أجهزة الراديو والتلفاز والهواتف   المتقدمة والدول النامية

أمريكا الشمالية    النصف منها متواجد يف  ،الدول المتقدمة   يفهي أجهزة منتجة    على مختلف أشكالها أنواعها

اتصال سلكية والالسلكية تعادل عشرين ضعفا من األجهزة هناك أجهزة    المواطنون  بحيث يمتلك  ،لوحدها

 
في مجال االتصال، للمزيد من المعلومات أنظر في هذا  قمر صناعي( 100)مائة : فقد أطلق في بداية الثمانينات حوالي 20

واالتصال في جامعة الجزائر دراسة وصفية استطالعية،  ملإلعالالمجال، الجياللي زوقاري، استخدام التقنيات الحديثة 

 .51، ص 2003رسالة ماجستير في علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة الجزائر، سنة 
 .247بن بريكة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 21
 .248نفس المرجع، ص  22
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هاتف واحدا بينما في    السكان  من%    01  إال  المتاحة للمواطنين في الدول النامية، حيث هناك دول ال يملك

 .23هاتف المنزل، النقال وهاتف العمل ،الواحد  للفرد  هواتفتصل إلى ثالث الدول المتقدمة 

االعالم واالتصال منحصرة بالدول الصناعية المتقدمة، وخاصة    تكنولوجيات مما تقدم يالحظ أن  

الثانية، وعلى   بالدرجة  ألمانيا وبريطانيا وفرنسا  ثم  بالدرجة األولى،  المتحدة األمريكية واليابان  الواليات 

أو جما فردية  التقاط  أجهزة  أو  بث  أجهزة  أكانت  االعالم سواء  وسائل  انتاج  الشركات    ،عيةمستوى  فإن 

  التابعة للدول األنفة الذكر المحتكرة للتكنولوجيا هي المسيطرة عليها. الكبرى

 تكنولوجيا االعالم واالتصال على التنمية االقتصادية  المطلب الثالث: تأثير 

ال يستطيع أحد أن يجادل في أن التنمية االقتصادية أساسية لكل دول العالم على السواء خاصة منها  

الدول النامية، مما جعل التطور االقتصادي يشغل مكان الصدارة في تخطيطها، إلدراكها أن عليها أن تدفع  

 دية التي تعطلها. الظروف االقتصابرامج التطور االقتصادي دفعة قوية لكي تستطيع التغلب على 

وتعتبر التكنولوجيا من المواضيع التي احتلت دورا بارزا في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية،  

فالتقدم التكنولوجي سواء كان بالبحث المتواصل أو باستعمال اآللة أو باستيراد خبرة، أو باستشارة هندسية  

ة النمو االقتصادي واالجتماعي، فكلما زادت مقدرة  أو اقتصادية  أو غيرها من األساليب كفيل بدفع عجل

األمة على الخلق واالستعمال كلما كانت أسرع في تحقيق النمو التي تسعى إليه، وتعد تكنولوجيا االعالم  

واالتصال من المصادر التي ينبغي استغاللها في زيادة اإلنتاج المحلي لتعريف وترقية الخبرات الوطنية في  

ستعانة بالموارد المتاحة الطبيعية والبشرية واختراع أساليب جديدة في عملية اإلنتاج ، بل  هذا المجال، باال

 وأكثر من ذلك فهي تساهم في تطوير المجتمع.

فالعالقة بين هذه التكنولوجيا والنمو االقتصادي قائمة ال محالة، وهذا أثبتته عدة دراسات عالمية  

نات، ثم تلتها بعد ذلك دراسات اقتصادية كلية وجزئية أخرى  خصت االقتصاد األمريكي في سنوات الخمسي 

 .24مماثلة 

يعمل االقتصاد الجديد على نشر أنواع من النظم وإفراز أنواع جديدة من الرأسمالية، لذا فإن االقتصاد 

النامية   العالمي الذي يتم تشكيله حاليا نتيجة للتقدم التقني سيفجر أنواع جديدة من المنافسة، بحيث تجبر الدول

على إصالح نفسها للوصول إلى القرية العالمية التي تتحدث عنها ثورة االتصاالت والتكنولوجيا، حيث يزيد  

التقدم األحادي واالحتكارات التقنية للدول المتقدمة من عمق الفجوة والهيمنة الشبه مطلقة لها، إذ نجد أن  

الو  من  كل  في  تتمركز  واالتصال  االعالم  تكنولوجيا  واالتحاد  سوق  واليابان  األمريكية  المتحدة  اليات 

 .25%  90األوروبي الذين يسيطرون على نسبة  

االعالم واالتصال الحديثة تحاول الكشف عن أفضل السبل التي تمكن المؤسسات من   ت فتكنولوجيا

القيام بعملية اإلنتاج بشكل أفضل بالطرق األكثر نجاعة في تصريف تلك المنتجات، وإيجاد الحلول لمشاكل: 

ه االقتصاد الوقت، الجهد، االتصال، السرعة في سبيل تحسين صورة المؤسسة سوقيا وتنافسيا وهذا ما يتطلب

الرقمي والذي يعد محصلة التفاعل بين اتجاهات تقدم تكنولوجيا االعالم والمعلومات واالتصاالت، وبين  

االقتصادية الجزئي-المنظومة  الكلي،  القطاعات  -االقتصاد  مختلف  والتجارية  في  والزراعية  الصناعية، 

 اسات النقدية والمالية وغيرها. الصحة والتعليم والعالقات االقتصادية الدولية، والسي والبنكية،

يشهد العالم اليوم انقساما حادا بين الدول التي تعتمد على تكنولوجيا معلومات واتصاالت حديثة  ولهذا  

ومتطورة، وبين الدول ذات اقتصاديات نمو بطيئة ال تمتلك مقومات مثل تلك التكنولوجيا، والهوة في اتساع  

 
 .3حمر عباس، المرجع السابق، ص 23
درويش اللبان، تكنولوجيا االتصال المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  شيف 24

 .23، ص 2000
بشير كاوجة، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفائية العمومية،  25

 .62، ص 2013جامعة صدي مرباح، ورقلة، 
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؛ فمنذ زوال االشتراكية في الدول النامية تبلورت على الصعيد العالمي مستمر نتيجة الحتكار الدول المتقدمة

 وسائل جديدة للسيطرة المتمثلة في: 

أجل =  تنتج من  التي  األطراف  تحول صناعات  تم  الرفيعة؛ ومن خاللها  الحديثة  التكنولوجية  احتكارات 

رات المركزية في مصيرها، وتصادر  السوق العالمية المفتوحة إلى نوع من اإلنتاج من الباطن تتحكم االحتكا

 . الجزء األكبر من األرباح المحققة من ورائها

على صعيد المعمورة، والتحكم في خطط    الطبيعية واستخدامها  الموارد احتكار القرار في الحصول على  =

 تنمية هذه الموارد والتالعب في أسعار الخدمات. 

 بعد دون الخوض في العمليات الحربية الطويلة والمكلفة. احتكار الوسائل العسكرية التي تتيح التدخل عن  =

 احتكار وسائل االعالم على الصعيد العالمي، وهي وسيلة فعالة من أجل التأثير على تكوين الرأي العام.=

السيطرة على المنظومة المالية الدولية بعد أن تم ارتباط البورصات في العالم، وأصبح انتقال الحدث فيما  =

 منتهى الشرعية رغم تباعدها.بينها في 

وفي الوقت الذي تعمل فيه الدول الجديدة على اإلسراع ببرامج التطور االقتصادي، تواجه مشاكل 

كثيرة ومتنوعة، فقد دخلت الدول النامية في أوائل الستينات الحقبة األولى وبينها وبين الدول المتقدمة ثالث 

 فجوات رئيسية: 

وكمستورد    ناتجة عن الوظيفة القديمة للعالم النامي كمورد رئيسي للسلع الخام والمواد األولية،الفجوة األولى:  

الكبرى ويشتري األخرى   الدول الصناعية  بأسعار تحددها  يبيع األولى  الغنية،  الدول  المصنعة من  للسلع 

مستوى المعيشة لشعوبه، يضاف إلى ذلك قيود بأسعار عالية مضطرا لدفعها لو أراد التنمية لبالده ورفع  

 تفرضها الدول الغنية أمام منتجات الدول النامية. 

الثانية: الصادرات   الفجوة  بين  الفرق  لسد  الخارج  من  أموال  إلى  المستعمرة  النامية  الدول  حاجة  هي 

عليه تحصل  التي  القروض  بسداد  االلتزام  مع  التنمية،  لتحويل خطط  الضرورية  مدى  والواردات  على  ا 

 سنوات قصيرة مع دفع الفوائد في مواعيدها المحددة.

وتعكس الهوة المتزايدة في التكنولوجيا الحديثة بين دول العالم النامي والعالم المتقدم، بعد أن   الفجوة الثالثة:

  أصبح التقدم التكنولوجي هو المفتاح األساسي للنمو االقتصادي.

ونتائجها المتنوعة جزء من التكنولوجيا العامة ونتائجها المتعددة، وتعد تكنلوجيا االعالم واالتصال 

وبقدر ماهي معرفة متقدمة في عصرنا، تسهل انتاج أدوات صناعية متقدمة وأساليب مواكبة لها هي جزء  

ولها مالكوها ورأسماليها الراغبة بالحصول على فوائد وأرباح والساعية إلى السيطرة    ،من بنية اجتماعية

حواذ، وتكنولوجيا االعالم واالتصال المساهمة في انتاج وسائل االعالم واالتصال المساهمة في انتاج  واالست

، فهناك تكنولوجيا لاللتقاط نوسائل االعالم على اختالف الحاجة إليها، متعددة األوجه في عصرنا الراه

وللتسلية   ولإلرسال للخدمات  تكنولوجيا  هناك  كما  ولالرتداد،  تكنولوجيا    وللتخزين  عن  فضال  وللترفيه 

 االستماع والرؤية. 

 

 

 : ماهية الحكومة االلكترونية الثالثالمبحث 

المستقبل  في  تكنولوجيا االعالم واالتصال  تحدثه  أن  ويمكن  تحدثه  الذي  التأثير  الحديث على  إن 

ن إدراكه إال من خالل إعطاء نموذج تطبيقي لمثل هذا العلم، وهذا ما نوضحه من  القريب أو البعيد، ال يمك

 خالل المبحث عبر دراسة الحكومة االلكترونية.  

 المطلب األول: مفهوم الحكومة اإللكترونية 
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الستيعاب مفهوم الحكومة االلكترونية وكيف كان لتكنولوجيا االعالم واالتصال الدور الفعال في  

 النوع من الحكومات االفتراضية ينبغي علينا إعطاء تعريف لهذه اآللية الجديدة التي وضعتها الدول.خلق هذا  

 الفرع األول: تعريف الحكومة االلكترونية 

إن التطور الذي حصل في تكنولوجيا االنترنت وانتشار التجارة االلكترونية أدى إلى عقد العديد من 

التي تؤدي إلى تحسين    على االستمرار في تبني هذه التقنيات والتطورات،والتي تحث    المؤتمرات البنَّاءة،

االنترنت. عبر  والتسوق  التجارية  المعامالت  تكنولوجيا    إجراء  من  والشركات  الحكومات  استفادت  وقد 

اتخاذ  العمليات اإلحصائية والجغرافية مما ساعدها على  انجاز  أنشطتها حيث وظفتها في  المعلومات في 

الحكومات   القرارات  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جعل  الحاصل في  التطور  العامة، وهذا  السياسات  في 

 .”فظهر مفهوم “الحكومة االلكترونية  تفكر في تقديم خدماتها للمواطنين باالعتماد على هذه التكنولوجيا،

لعامة برامج  فقد تضمنت سياساتها ا  والجزائر كجزء من هذا العالم ليست بعيدة عن هذه التطورات،

تسعى إلى االهتمام بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بهدف بناء مجتمع المعلومات، ويظهر هذا جلياً من خالل  

هيكلة   وإعادة  البالد  عرفته  الذي  االقتصادي  التحول  بعد  التنموية  والجهود  للمسئولين  الرسمي  الخطاب 

حيث ركزت جهود اإلصالح في الجزائر    ،وال سيما قطاع البريد والمواصالت   المؤسسات في التسعينات،

على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال لتطلق الجزائر بعد ذلك مبادرتها   2000منذ سنة  

 . -2013  – 2009-تحت اسم :”الجزائر االلكترونية”  2008االلكترونية سنة  

االلكترونية الحكومة  مفهوم  المعلومات  ويعد  تكنولوجيا  بثورة  المرتبطة  الجديدة  المفاهيم  من 

يشير إلى تقديم الخدمات الحكومية  وهو  واالتصال والتي أثرت بشكل كبير على القطاع الحكومي وأدائه،  

للمواطنين وقطاع األعمال، باالعتماد على التقنيات وشبكات االتصال الحديثة بهدف تطوير أداء األجهزة 

وتحق معهاالحكومية  التعامل  في  الفعالية  الحكومة  ؛  يق  عن  االفتراضية  نسخة  االلكترونية هي  والحكومة 

في   الحقيقية )أي التقليدية( مع فرق بينهما وهو أن األولى تعيش في شبكات الكترونية وأنظمة معلوماتية،

 .26حين تحاكي الوظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة

اإلطار الشامل والمتكامل للتطبيقات االلكترونية في المجال اإلداري على  هي  لكترونية  والحكومة اال

كافة، اإلدارية  العملية  السابقة    مستوى أطراف  الخطوة  االلكترونية  اإلدارة  أسلوب  تطبيق  أن  يعني  وهذا 

الحكومة في    يؤخذ في الحسبان كل ما تمارسهو   لتطبيق أسلوب الحكومة اإللكترونية في الجهات الحكومية

أو عالقة مؤسساتها بعضها ببعض أو عالقاتها بجهات األعمال    ،العالم الحقيقي سواء في عالقاتها بالجمهور

بدأت تطبيقات الحكومة االلكترونية في العقود الثالثة األخيرة من القرن المنصرم  . و27الداخلية والخارجية 

ائج  لبرامج الحاسوبية في اإلحصاء أو إظهار النتوكانت محصورة في استخدام ا  بأساليب وأشكال مختلفة،

   .بنودهاالمختلفة في موازنات الدول وطريقة توزيعها و

ويعود ذلك إلى اختالف الجانب    لقد اختلفت آراء الفقهاء حول تحديد مفهوم الحكومة االلكترونية،و

تزال مفهوماً غير متبلور نسبياً، كما أن الحكومة االلكترونية في الوقت الحاضر ال    الذي يهتم به كل فقيه، 

 . هذا ألنها ما زالت إلى حد كبير في المراحل األولى من تطورها

مرادف لعمليات تبسيط اإلجراءات الحكومية وتيسير النظام البيروقراطي  "  فيعرفها البعض بأنها:

الشفافية والمساءلة  في إطار من النزاهة و  أمام المواطنين من خالل إيصال الخدمات لهم بشكل سريع وعادل،

 . 28" الحكومية 

 
السعيد سحارة، الحكومة االلكترونية في الجزائر بين الواقع واآلفاق، مجلة القانون واألعمال الدولية، جامعة الحسن  26

 . 20، ص 7األول، العدد 
 .55، ص 2008بسوني عبد الحميد، الديمقراطية االلكترونية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 27
 .20، ص 2007ي، التكنولوجيا اإللكترونية، دار كنوز المعرفية للنشر والتوزيع، عمان، محمد محمود الخالد28
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ف على أنها:   قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن  "وتعرَّ

المعلومات المتداولة مع ضمان السرية وأمن    ،وقطاعات األعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل كلفة ممكنة

 .29" مكانفي أي وقت و

 ،استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعامالت اإلدارية"نها:  ويعرفها البعض على أ

 ". وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل مع الموظفين بمزيد من الديمقراطية 

بالحكومة االلكترونية هو:   بأن المقصود  تبادل  "كما يرى البعض  القطاعات الحكومية على  قدرة 

وبأقل    وبين قطاعات األعمال بسرعة ودقة عالية،  نها وبين المواطنين،المعلومات وتقديم الخدمات فيما بي

مبدأ تقني:    تكلفة عبر شبكة االنترنت مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة معتمدة على مبدأين هما:

:  ومبدأ إجرائي ويتمثل في إعداد المعلومات الكترونيا وتناقلها عبر شبكة االنترنت وضمان دقتها وسريتها،

 .30" ويتمثل في تنفيذ المعامالت والخدمات عن بعد مع ضمان صحتها ومصداقيتها

  من خصائص الحكومة االلكترونيةأن    ومن خالل التعريفات السابقة للحكومة االلكترونية نستخلص 

 :أنها

 .ترتبط الحكومة االلكترونية ارتباطاً وثيقاً باإلدارة العامة والمؤسسات الحكومية *

 .تعتمد الحكومة االلكترونية على المعلومات كمورد أساسي لها *

 .تعتمد الحكومة االلكترونية على التقنية الرقمية *

 .الحكومة االلكترونية موجودة في بيئة افتراضية رقمية  *

 .تقوم الحكومة االلكترونية على التعاون مع جميع األطراف *

 أهمية الحكومة االلكترونية   :الفرع الثاني

تتحقق أهمية الحكومة االلكترونية من خالل إدراك حقيقة أن العالم اليوم أصبح يحكم على المجتمع  

والحكم الصالح، وفي    ، بأنه متقدم أم ال إذا كان يتميز بوجود ثالثة شروط أساسية وهي: الُمسائلة والشفافية

 ً  .هذا تتمثل ركائز الحكومة االلكترونية أيضا

االلكترونية بعد أن استمرت في الظهور صور الفساد اإلداري والمالي في المجتمع وبرزت الحكومة  

ومؤسساته، كما أن مقتضيات اإلصالح اإلداري يلزم المؤسسات الحكومية بنمط الشفافية والوضوح في 

استجابة   فقط  وليس  للمواطنين  أعمال  من  به  تقوم  عما  المعلومات  جدية وصول  تتيح  وأن  عملها،  منهج 

 .اتهم بل بمبادرات منهالطلب

والخدمات  المعلومات  لتوصيل  الشامل  التصميم  إعادة  من  جزءاً  تعتبر  المباشرة  الخدمات  إن 

على الرغم من في هذا المجال،  إدارة قنوات متعددة    توصيلهاالحكومية، وبالنسبة لألجهزة الحكومية يستتبع  

لفاكس أو الطرق اليدوية، إال أن الهدف العام هو  مثل استخدام الهاتف، ا  التقليديةالطرق  استعمال  استمرار  

 .تحسين الخدمات وتوفيرها

األساس الجوهري والفعال لقيام الحكومة االلكترونية هو أنها تعد عامالً مهما للتخفيف من  ومنه ف

يء  نسبة العالقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسئولين والعاملين، ألنها تعني أوالً وقبل كل ش

المطلوبة ضد  المهام  تسهيل  في  فتساهم  االتصال  وسائل  مختلف  عبر  تداولها  وعالنية  المعلومات،  تدفق 

مختلف أشكال الفساد، وتوفير تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على األمور لتحفيزهم على 

 .محاصرة الفساد 

 المطلب الثاني: أهداف الحكومة االلكترونية ومعوقاتها 

 
 . 11، ص 2008مطر عصام عبد الفتاح، الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 29
 .38السعيد سحارة، المرجع السابق، ص 30
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االطالع على تعريف الحكومة اإللكترونية وخصائصها التي يعتد عليها لتمييزها من الحكومة    بعد 

وأهم   إنشائها  خالل  من  المرجوة  األهداف  توضيح  تقديم  إلى  الحالي  المطلب  خالل  من  ننتقل  الحقيقية، 

 المعوقات التي تتعرض لها لتجسيدها فعليا وتحقيق الغاية المرجوة من إنشائها. 

 ول: أهداف الحكومة االلكترونية الفرع األ

تهدف الحكومة االلكترونية بصفة عامة إلى االستفادة من المميزات الرئيسية لتطبيقها، والتي تتمثل  

غير   وبصورة  والتكلفة،  والجهد  الوقت  وتقليل  المعامالت  انجاز  في  والدقة  السرعة  في  مباشرة  بصورة 

كمنع التزاحم أمام المصالح الحكومية والقضاء على مشكلة تكدس مباشرة في الفوائد األخرى الناجمة عنها 

األوراق وغيرها من السلبيات التي سيزول أثرها تدريجيا بتطبيق نظام الحكومة االلكترونية على العمليات  

 . 31اإلدارية 

 : ويمكن ذكر بعض أهداف الحكومة االلكترونية فيما يأتي 

المؤسسات الحكومية الداخلية غير الظاهرة للمتعاملين، تتمثل  انعكاس الحكومة االلكترونية على أعمال  =

في تحقيق السرعة والشفافية وإمكانية المحاسبة، والكفاءة وفعالية عمليات وإجراءات أداء أنشطة اإلدارة 

 .الحكومية. ويساهم هذا التوجه في توفير تكلفة األعمال وتقديم الخدمات بطريقة جوهرية

تحقيق حاجات المجتمع بطريقة مرضية عن طريق تبسيط التفاعل والتعامل مع  تعمل على التوجه نحو  =

الكترونية   إقامة حكومة  يوفر االستثمار في  أن  المتاحة على وسائل االتصال، أي يجب  العديدة  الخدمات 

واإلنتاجية الكفاءة  رفع  أو  التكلفة  في  حقيقي  خفض  شكل  في  كانت  سواء  ملموسة،  تحسين    ،عائدات  أو 

 .المقدمة للمجتمع الخدمات 

سد الفجوة الرقمية في المجتمع باستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة لتوصيل الخدمات =

الحكومية للمواطنين ومؤسسات األعمال التي تحتاج إليها بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو أوقات التقدم 

 .إليها

اإلداري= واإلصالح  التنمية  فرص  وتدعيم  االلكترونية أإذ    ،واالقتصادي  تعزيز  الحكومة  باستطاعة  نه 

مساعدة مؤسسات األعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم باالنتقال على شبكة للحصول على الخدمات 

 .والمتطلبات 

تحقيق التعلم والتدريب مدى الحياة لزيادة االبتكار واإلبداع في المجتمع لكي يتمكن من التنافس والتواجد =

 .لم سريع التغييرفي عا

ال يقتصر عمل الحكومة االلكترونية على إحداث تغييرات في أساليب تقديم المعامالت والخدمات الحكومية =

والمنافع العامة للمواطنين، بل في إعادة آلية هندسة وهيكلة األنشطة والعمليات واإلجراءات الحكومية ذاتها  

 .ي الذي تسعى لتحقيقه الحكومات المختلفةتدعيماً للتنمية واإلصالح اإلداري واالقتصاد 

 :  32باإلضافة إلى أهداف أخرى يمكن ذكرها فيما يلي 

الثقة= من  عالية  درجة  ذات  معلومات  تقديم  خالل  من  الشفافية  تعزيز  في  االلكترونية  الحكومة   ، تساهم 

 .وااللتزام القوي بنشر وتداول هذه المعلومات 

وابتكار أساليب   ،تحسين استجابة الحكومة الحتياجات المستفيدين من خالل تجهيزهم بالمعلومات الوافية=

 .جديدة للعالقة البينية المتفاعلة التي تجمع المستفيدين بإدارات وهيئات ووكاالت الحكومة

 
، جامعة 7لكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد سحر قدوري الرفاعي، الحكومة اال31

 . 310، 309م، ص 2009العراق،  –المستنصرية، بغداد 
 .190عد غالب ياسين، اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، معهد اإلدارة العامة، الرياض، دون سنة النشر، ص 32
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توفير الجهد والمال والوقت والموارد المستخدمة من قبل الحكومة في إطار تحسين عالقاتها بالمواطنين  =

االيجابي المباشر للحكومة االلكترونية   وأصحاب األعمال والمستثمرين، ويتحقق هذا الهدف من خالل التأثير

 .في تحسين األداء الحكومي

تسعى مشاريع الحكومة االلكترونية إلى تحسين جودة الخدمات العامة الحكومية المقدمة للمستفيدين، وذلك =

 .في ضوء معايير موضوعية لقياس الجودة لإلدارات العامة

تنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراد خلق تأثير ايجابي في المجتمع من خالل ترويج و=

 .المجتمع

 ولتحقيق تلك األهداف ينبغي المرور على عدة مراحل: 

 المرحلة األولى:  =

وتتعلق بتحديد الخدمة التي تهم عددا كبيراً من جمهور المستفيدين وإطالقها الكترونياً، ويكون ذلك 

 .الحصول عليهابتوضيحها من حيث استعمالها وكيفية 

 المرحلة الثانية:  =

 ً  .وتختص بإطالق العديد من الخدمات الكترونياً سواء داخلياً أو خارجيا

 المرحلة الثالثة:  

 .وتشير إلى تحديد النفقات واإليرادات المتعلقة بالخدمة االلكترونية

اجتما من مضامين  العالم  دول  تجارب  في  االلكترونية  الحكومة  أهداف  تخلو  ال  وثقافية  إذن  عية 

هذه   غير  ومن  االلكترونية،  الحكومة  لمشاريع  المهمة  االقتصادية  المعاني  جانب  إلى  وسياسية  وتربوية 

المتعددة   ومجاالتها  بأبعادها  المستدامة  للتنمية  فائدة  ذي  غير  شكلياً  تطوراً  تصبح  االستراتيجية  األهداف 

 .والمتنوعة

 الفرع الثاني: معوقات الحكومة االلكترونية 

تعرض في هذه النقطة إلى كافة أنواع المعوقات التي تحول دون تجسيد أو القيام بالعمل ذو جودة ن

ونوعية عالية للخدمات المكلف بتقديمها الحكومة االلكترونية لجميع من يتعامل معها سواء على المستوى 

   الداخلي أو الدولي.

 المعوقات اإلدارية: -أوالا 

 :وتتمثل فيما يلي 

 .اإلجراءات اإلدارية، وانعدام مرونة الهياكل التنظيميةتعقيد =

 .انعدام التخطيط لبرامج الحكومة االلكترونية=

 .وجود مخاوف على مستوى القيادات اإلدارية العليا في بعض الدول من تنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية=

 .غياب التنسيق بين اإلدارات الحكومية المختلفة=

ا   لبشرية:  المعوقات ا-ثانيا

 :وتتمثل فيما يلي 

 .انخفاض أو يكاد يكون انعدام الخبرات التكنولوجية، والكفاءة العالية في تقديم الخدمات =

 .عدم كفاية التدريبات الالزمة للعاملين على األجهزة االلكترونية=

 .عدم تطور طرق اختيار القائمين على األجهزة االلكترونية=

 .الخدمات التي تقوم بها الكوادر البشريةضعف طرق تقديم =

 .انعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها، بل وتبنى مواقف سلبية منها =

ا   المعوقات المالية: -ثالثا

 :وتتمثل فيما يلي 
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ومجاالت قلة الموارد المالية الالزمة لتوفر البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة والبرامج التطبيقية،  =

 .تطوير الحواسيب اآللية، وإنشاء المواقع وربط الشبكات 

 .عدم وجود مخصصات مالية كافية لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات =

 .ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة الحواسيب اآللية، ونقص عدد المتخصصين في إجراء هذه الخدمات=

ا   المعوقات الفنية والقانونية:  -رابعا

 :وتتمثل فيما يلي 

 .عدم متابعة التقدم التقني في مجال الحاسب اآللي=

 .عدم وجود مواصفات ومعايير ثابتة ألجهزة الحاسب اآللي المستخدمة في إنجاز الخدمات =

عدم اعتماد الوثائق االلكترونية كبديل عن الوثائق التقليدية في إجراء المعامالت سواء ما تعلق منها بالعقود  =

 .يق الحقوق وااللتزامات أو توث

ازدياد حجم المخالفات والجرائم الواقعة على المعلومات، منها ما يتعلق بسرقة البريد االلكتروني، أو سرقة  =

 .بطاقات االئتمان، وكذلك سرقة التوقيع االلكتروني

 .االلكترونيةغياب النصوص القانونية المناسبة والواضحة التي تؤسس لمشروع الحكومة =

  ها ومن هنا يمكن القول بوجود بعض المعيقات التي يواجهها نظام الحكومة االلكترونية، وإذا ما تم تجاوز

سوف تبرز في الواقع العملي بنجاح، مع العلم بأن التحول إلى الحكومة االلكترونية أصبح ضرورة    هافإن

 .ملحة ال بديل عنها في الوقت الراهن

 هارات الالزمة لتفعيل الحكومة االلكترونية المطلب الثالث: الم

العمال في  توافرها  وجب  ملحة  مهارات  خمسة  الحكومة   ،توجد  تفعيل  أجل  من  وهي ضرورية 

تقديم الخدمات الضرورية بكفاءة وفعالية، وهذه المهارات متداخلة تستدعي العمل بروح الفريق  لااللكترونية  

 :وهي كالتالي 

 المهارات التحليلية: 

ل هذه المهارات في التفسير والتحليل وهي أساسية ينبغي توافرها في كل مرحلة من مراحل تتمثو

 .تطوير مشروع الحكومة االلكترونية

والعمليات  السياسات  عن  والكشف  أعراضها  ووصف  المشكالت  بتحديد  المهارات  هذه  وتبدأ 

األعراض، لهذه  المسببة  المستخدمين  والممارسات  ومتطلبات  حاجات  المعلومات وتحليل  تدفق  وسبل   ،

 .33واألعمال، ويتطلب ذلك إجراء بحوث ودراسات استطالعية أو تشخيصية ومتعمقة أيضا

   مهارات إدارة المعلومات والمعرفة:

تبين هذه المجموعة من المهارات مدى أسس التعامل مع المعارف والمعلومات كمورد أساسي ذي 

ومستويات توافقها   ،التأكد من سالمة محتوى وجودة البيانات والمعلومات وتحتاج إلى   قيمة عالية ومضافة،

ويرتبط بذلك تصنيف وفرز وفهرسة البيانات وانتقاء المحتاج إليه منها،   مع غيرها من البيانات والمعلومات،

عرض   لتقديم  المستخدمة  البيانات  وملفات  البيانات  مستودعات  أو  وقواعد  النظم  تصميم  من  والتمكن 

منظم،الم بشكل  وسرية    علومات  تضمن سالمة  التي  األمن  ونظم  التفاعل  واجهات  تصميم  بذلك  ويرتبط 

والفهرسة، وإقرار عمليات جمع    والتصنيف،  والقيام بأنشطة البحث عن المعلومات،  المعلومات المتاحة،

   .34المعلومات البيانات ومعايير ومقاييس الجودة والسيطرة عليها، وتطوير وتنفيذ آليات المشاركة في 

 المهارات الفنية:  

 
 .315، 314ص  سحر قدوري الرفاعي، مرجع سابق،33
 وما يليها.  56عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص34
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البنية األساسية   المعلومات متوافقة مع  المهارات من خالل تصميم وتنفيذ نظم  القيام بهذه  ويمكن 

منهم،  القائمة، ومقبولة  االستخدام  تكون سهلة  بحيث  النهائيين  المستخدمين  مع  التفاعل  واجهات   وتطوير 

إلى شكل آخر في   أو شكل ما  البيانات من نظام  المتكامل،  إطاروتحويل  المعلومات  بياناته   نظام  وإتاحة 

عديدة، بأساليب  لالستخدام  المختلفة،  وتقاريره  المعلومات  وشبكات  نظم  وإدارة  قواعد    وتصميم  وتكوين 

مختلفة   مصادر  من  واستقطابها  المعلومات  توحيد  على  قادرة  بيانات  االسترجاع  ومستودعات  ألعراض 

 .35وتوسيع نطاق االستخدام 

 مهارات االتصال والتقديم: 

توظف هذه المجموعة من المهارات في أغراض تسويق مشروع الحكومة االلكترونية، واستقطاب  

 .الدعم الالزم من كل األطراف المعنية به

 

 

 

 مهارات إدارة مشروع الحكومة االلكترونية:  

المستخدمة االعالم واالتصال  وتهدف هذه المجموعة من المهارات إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا  

و للمواطنين،  المقدمة  الخدمات  على  التعرف  ومدى  العمل،  بنية  الحكومة  ال على  لمشروع  الجيد  تخطيط 

 جودته. مراقبة و، هيكلهااللكترونية وطرق بناء  

 المطلب الرابع: إيجابيات وسلبيات الحكومة االلكترونية 

االتصال أمر في الحقيقة ال مفر  واستعمال تكنولوجيا االعالم و  ةاإللكترونيأن الحديث على الحكومة   

منه ألنه من التطورات التي أصبحت مفروضة على المجتمع الدولي خصوصا منها الدول، غير أن لكل 

 الخارجي وهذا ما سنعرضه في الفروع لموالية.  وسلبيات على المستوى الداخلي و ت اإيجابيتطور له 

 الفرع األول: إيجابيات الحكومة االلكترونية 

المجتمع بأسره، فإنه  ا الحكومة االلكترونية للمواطن والدولة والتي تقدمه  ت اإليجابيالى  للحديث ع

 : قمنا بحصرها في مجموعة النقاط التالية 

 سرعة أداء الخدمات النقطة األولى: 

الخدمة  تقديم  في  تطور  حدث  التقليدي،  اليدوي  النظام  محل  اآللي  الحاسب  بإحالل  إنه  حيث 

إلى سرعة تدفق المعلومات والبيانات من الحاسب  بالنظر  ،  ئهاالفترة الزمنية ألدا  من خالل تقليلللمواطنين،  

 .اآللي بخصوص الخدمة المطلوبة، ومن ثم القيام بها في وقت محدد قصير جداً 

 تخفيض التكاليف النقطة الثانية: 

األوراق من  جدا  كبيرة  كميات  يستهلك  التقليدية  بالطريقة  اإلدارية  األعمال  أداء  بأن   ، يالحظ 

على   فضال  الكتابية،  واألدوات  لوالمستندات  موظف    هعرضاالحتياج  من  أكثر  اعلى  أجل  الطالع  من 

 . والتوقيع

الذي يوفر -الحاسب اآللي  على    العتمادهان التكلفة تقل كثيرا،  بإتباع نظام الحكومة االلكترونية فإ غير أنه  

 .السرعة في أداء الخدماتومنه  التقليل من عدد الموظفينمما يؤدي إلى -األدوات واألوراق الكتابية

 اختصار اإلجراءات اإلدارية  النقطة الثالثة: 

ألنه يحتاج في معظم األحيان   ،التعقيدات اإلداريةال شك أن العمل اإلداري التقليدي يتسم بالعديد من  

بإتباع طريق الحكومة  و ؛ والذي يسمى بالبيروقراطية إلى موافقة أكثر من جهة إدارية على العمل المطلوب 

 
 وما يليها.  86صام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 35
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العودة إلى  بنهاء المعاملة المطلوبة إلواحد  الموظف عبر اعتماد الاإلجراءات،  تلك االلكترونية يمكن تبسيط 

 .البيانات الُمعدة سلفاً في إدارته، والتي تعد بمثابة تفويض للموظفقاعدة 

 

 دقة الجودة الخدمة المقدمة النقطة الرابعة: 

والبيانات  ب بالمعلومات  إمداده  تم  الذي  اآللي  حاسب  على  االلكترونية  الحكومة  نظام  يعتمد  حيث 

 . مقدم عن طريق األجهزة االلكترونيةالمتعلقة بجميع الخدمات، ومن ثم فإنه ال وجه للخطأ في العمل ال

 القضاء على الفساد اإلداري  النقطة الخامسة: 

حيث يمكن لصاحب  بلما كان نظام الحكومة االلكترونية يتضمن إتمام المعامالت بطريقة الكترونية،  

راءات واتباع االج  تحديد الخدمة المطلوبةو  ،الخدمة الدخول إلى الموقع االلكتروني الخاص بجهة اإلدارة

ومن ثم فإنه ال وجه لعالقة مباشرة بين أي موظف وطالب الخدمة، الالزمة والحصول عليها في األخير،  

 .فرص انتشار جرائم الفساد األمر الذي يقلل 

 الفرع الثاني: سلبيات الحكومة االلكترونية 

للحكومة االلكترونية مثل ما لها من ايجابيات، فإن لها سلبيات من خالل ادراج مثل هذه التكنولوجيا،  

 التي نذكر منها:  

حيث تمكن من الحصول على جميع   ،تطبيق هذا النظام يؤدي إلى زيادة نسبة البطالةباعتبار أن  البطالة:  -1

 .دد د هناك حاجة إلى طلب تعيين موظفين ج يعالخدمات، ولم 

  ، فمن خالل استخدام االنترنت للحصول على الخدمات لفترات زمنية طويلةالمساس بالصحة العامة:  -2

المداومة على استخدام هذه الشبكات ؛ وأن  فإنها تؤثر على صحة الفرد طالب الخدمة خاصة حاسة النظر

 .بسبب العزلة التي يفرضها الشخص على نفسهبعيد عن الواقع الفرد يجعل 

يعتبر من أهم الحقوق التي حرصت أغلب القوانين على تنظيمها وكفالة    المساس بالحق في الخصوصية: -3

 .حمايتها، وأفردت له العديد من النصوص 

حيث يؤدي التعامل االلكتروني إلى فقدان األمان تماماً في كثير من التعامالت عن طريق    فقدان األمان:-4

 .بطاقات االئتمان

 طاق ومجاالت تطبيق الحكومة االلكترونية ومعوقاتها في الجزائر : نالرابعالمبحث 

بعد التعرض لجميع النقاط التي يمكن ان تطرحها الحكومة اإللكترونية، ننتقل في هذا المبحث إلى  

معالجة نطاق تطبيقها، عبر دراسة حالة الجزائر لمعرفة المعوقات التي تحول دون التجسيد الفعلي لمثل هذا 

 الحكومات االفتراضية المعتمدة على تكنولوجيا االعالم واالتصال.  النموذج من

 المطلب األول: نطاق تطبيق الحكومة االلكترونية 

ن الحديث على الحكومة االلكترونية، يؤدي بنا إلى التساؤل حول نطاق تطبيقها، وهذا من سنوضحه  إ

 في المطلب الحالي.  

 الفرع األول: أثر نظام الحكومة االلكترونية على القرار اإلداري

قرارات  من المسلم به في اإلدارة أنه ال يمكن تحقيق تطور أو تنمية بدون قرارات، وال يمكن إصدار  

 .بدون أن يكون هناك معلومات وبيانات كافية عن الموضوع محل القرار

وال شك أن نظام الحكومة االلكترونية بما يشمله من استخدامه ألحدث وسائل التقنية الحديثة سواء 

مة،  الحاسب اآللي أو غيره، يلعب دوراً هاما في عملية صنع القرارات اإلدارية الالزمة لتحقيق المصلحة العا

 :ويتضح ذلك من خالل عرض المراحل التي يتم بها صنع القرار

وهي متعلقة بالبحث عن أوجه القصور في األداء والمشاكل المترتبة عليه، فيالحظ أن    المرحلة األولى:+

تفيد   نظام المعلومات المبنية على الحاسب اآللي تقوم بتخزين كميات هائلة من المعلومات التي يمكن أن 
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مة التعرف  صانع القرار في القيام بهذه الخطوة بسهولة، ويمكن عن طريق عرض البيانات المتعلقة بالخد 

 .على المشكالت التي تعوقها

حيث أنه يوفر معلومات تغطى كافة األنشطة في المنظمة بما  ؛كما يساهم النظام في حل المشكالت 

تحقق من تكامل بين نظم المعلومات الوظيفية المختلفة، وتسهم بالتالي في التعرف على المشكالت وفهمها  

وهي لها،  المسببة  والعوامل  حجمها  للمشكالت  وتحديد  المناسب  الحل  إلى  للتوصل  ضرورية  أمور  كلها 

 .المعروضة

والمتعلقة بدراسة وفحص البدائل المتاحة لحل المشكلة، فإن نظام النماذج وذلك بما يشمله    المرحلة الثانية:+

البدائل لحل يقدم مجموعة من  بترتيبها على أداء الخدمهامن إجراء التحليالت المطلوبة للمشكلة  ة ، ويقوم 

 .وقيمة تكلفتها

الثالثة:+ الكمي    المرحلة  التقييم  يتم إجراء  المشكلة، حيث  البدائل لحل  باختيار أفضل  ، وبحث  لهاوتتعلق 

نتيجتها ومدى اتفاق تلك النتيجة مع طبيعة المشكلة، ويتم ذلك من خالل فحص المعلومات والبيانات المتعلقة  

 .بكافة البدائل

حيث تصدر اإلدارة كلها مع فحص جميع البيانات   ؛ هي المتعلقة باتخاذ القرارو  المرحلة الرابعة واألخيرة: +

والمعلومات الموجودة بالحاسب اآللي، إنما ليأتي هذا القرار متوافقاً مع المشكلة المعروضة ويقضي على  

نجاز  العوائق الموجودة، ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى دقة المعلومات والبيانات المعروضة، وسرعة اال 

وجودة األداء بما يؤدي في النهاية إلى تقديم خدمة ممتازة للجمهور في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهذا  

 .هو هدف الحكومة االلكترونية ومن أهم مميزاتها

 

 

 الفرع الثاني: أثر نظام الحكومة االلكترونية على المرفق العام 

األفراد وذلك في كونها تقدم الخدمات التي تتعلق بها  إن المرافق العامة تلعب دورا هاما في حياة  

 .حياة األفراد، ومن ثم فان استمرار أداء هذه المرفق في أداء أعمالها بانتظام أو إطراء يمثل أهمية كبرى

ولذلك فإننا سوف نبين أثر نظام الحكومة االلكترونية على تطويع تفسير المبادئ العامة التي تحكم  

 .ع النظام االلكترونيالمرافق العامة م

بانتظام واطراد:-أوالً  وهو يعني استمرار المرافق العامة في أداء أعمالها    مبدأ دوام سير المرافق العامة 

بأداء خدمات أساسية لهؤالء األفراد  لكونها تقوم  العامة لألفراد، وذلك  الحاجات  بصورة منتظمة إلشباع 

، ومن ثم فإن تعطل هذه المرافق يؤدي إلى إخالل واضطراب يتوقف عليها إلى حد كبير تنظيم شؤون حياتهم

في حياة المواطنين، وذلك مثلما يحدث عند انقطاع المياه أو الكهرباء عن المنازل. كما يترتب عنها عدة  

 .نتائج هامة منها تحريم اإلضراب، وتنظيم استقالة الموظفين، نظرية الظروف الطارئة

الم النظام على هذا  هذا  التقليديويساعد  النظام  أكبر من  الفرد   ،بدأ بصورة  يساعد كل من  حيث 

كما يساعد هذا النظام أيضا على التخفيف   والمقاولين في الدخول على الموقع االلكتروني  لقضاء خدماتهم، 

حتى ولو وقع إضراب من طرف   من حدة النتائج المترتبة على مخالفة مبدأ سير المرافق بانتظام واطراد،

الموظف   يمكن للشخص عن طريق الموقع االلكتروني الحصول على خدمة، الموظفين  يساعد  كذلك 

أن يسجلوا   في الرد على استفسارات المواطنين من خالل البريد االلكتروني،  الجامعات  يمكن لطالب  كما 

 .بإحدى الجامعات أو معرفة شروط التحاق بها عن طريق الدخول إلى موقعها

ام يؤدي إلى التخلص من البيروقراطية في العمل، بما تشمله من بطء في ويمكن القول بأن هذا النظ

 .اإلجراءات وزيادة في األعباء والتكاليف
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 ً ويقصد به مساواة األفراد الراغبين في االنتفاع بخدمات مرفق عام   مبدأ المساواة أمام المرافق العامة:-ثانيا

 .أو في تحمل أعباء االنتفاع بها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو غيره ،معين بالنسبة لهذه الخدمات 

ويفرض هذا المبدأ تواجد الراغبين في االنتفاع بخدمات المرفق العام في الوضع والمركز الذي 

يحدده القانون أو الئحة المرفق، وأن تتوافر فيهم الشروط الالزمة لالنتفاع بهذه الخدمات حتى يتمكنوا من  

 .تفاع بها، وتحمل نفقاتها على قدم المساواة دون تمييز االن

ومما ال شك فيه أن تطبيق هذا النظام يؤكد ويدعم مبدأ المساواة وذلك بصورة كبيرة جداً، وذلك من 

آليا أو الكترونيا، وهذا من شأنه عدم وجود تمييز بين األفراد في الحصول على هذه   تقديم الخدمة  حيث 

 .36يع التعامل مع الحاسب اآللي يمكنه الحصول على الخدمة المطلوبة الخدمة، فكل من يستط

المحاباة   حاالت  على  والقضاء  التخلص  على  يساعد  النظام  هذا  استخدام  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

 .والوساطة في تقديم الخدمات، والتي كانت تميز بين األفراد وفقا لمدى عالقتهم بالقيادات اإلدارية

 الثاني: مجاالت تطبيق الحكومة االلكترونية المطلب 

فيما يخص مجاالت تفعيل أو تطبيق الحكومة االلكترونية، فإنه تشمل تقريبا جميع المجاالت التي  

 تتعامل معها الحكومة التقليدية، وذلك وفق االمكانيات المتاحة خاصة من الناحية القانونية.  

 االلكترونية الفرع األول: العقود 

من األمور الضرورية لفهم الحقوق وااللتزامات  -الناحية القانونية-إن الحديث عن العقود االلكترونية  

الفعالة في حالة   تلك القواعد، من أمثلة العقود التي طالتها تكنولوجيا  خرق  الناشئة عنها وتجسيد الحماية 

االلكترونية، وعقود   العقود اإلدارية  ماما خاصا نجد تكومة االلكترونية اهحاالعالم االتصال واعارت لها ال

 التجارة االلكترونية. 

 ة أوال: العقود اإلدارية اإللكتروني 

إن دراسة العقود اإلدارية اإللكترونية تستلزم منها كنقطة أولى إعطاء االختالف بينها وبين العقود  

إحدى التطبيقات لهذه العقود   نموذج عن  إلعطاءاإلدارية التقليدية أو الكالسيكية، نتحول ومن باب التطبيق  

 وفق ما نص عليه المشرع الجزائري ونختار هنا مجال الصفقات العمومية. 

 خصائص العقد اإلداري االلكتروني -1

تلك العقود التي تكون الجهة اإلدارية طرفاً فيها ويحكمها القانون    ؛هي  العقود اإلدارية بصفة عامة

وعلى ذلك فهذه العقود يكون أحد أطرافها   اإلداري وتخضع لرقابة القضاء اإلداري نظرا لطبيعتها اإلدارية،

رباء  تزويد بالمياه والكهالك  ويتعلق العقد بنشاط مرفق من المرافق العامة،  شخصا من أشخاص القانون العام،

العام، القانون  أساليب  العقد حسب  إبرام  يتم  أن  بمظهر   والغاز حيث البد من  اإلدارية  الجهة  فيه  وتظهر 

 .السلطة العامة ولذلك فإن العقد يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص 

 

عامة للجمهور، ومن صور هذه العقود، عقد التزام المرافق العامة حيث يلتزم المتعاقد بالقيام بخدمة  

تحت مسؤوليته المالية لفترة من الزمن مقابل أجرة أو رسم معين، وكذلك عقد األشغال العامة وموضوعه  

حيث أخرى  غير مسماة    االقيام بعمل من أعمال البناء أو التوريد أو النقل، وهذا ال يمنع من وجود عقود 

 .تكون اإلدارة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة

جديدة من العقود اإلدارية وهي   ادارة إلى نظام الحكومة االلكترونية، ظهرت أنماطلكن بتحول اإلو

قتضي مراجعة  ت   ا، التيتلك العقود التي تتم عبر االنترنت في إطار التجارة االلكترونية أيا كان موضوعه

ذلك ما قامت به السويد سريعة وشاملة للقواعد التي تحكم العقود اإلدارية في إطارها العام التقليدي، ومثال  

 
 .311، 310سحر قدوري الرفاعي، مرجع سابق، ص36
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حيث تبنت الحكومة هناك مبادرة خاصة بإدارة وتنظيم المخزون الحكومي وعملية الشراء الحكومية من  

 .37خالل شبكة االنترنت، وذلك بهدف خفض عمليات التخزين الحكومي 

العادية التي  العقد اإلداري عن باق العقود    اوعلى ذلك فمن الضروري إعطاء المعايير التي يمكن تمييز به

 يمكن أن تبرم. 

 المعيار العضوي للعقد اإلداري اإللكتروني -أ

استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر والعراق على تعريف العقد اإلداري بأنه "العقد الذي يبرمه 

شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في األخذ بأسلوب  

 .38القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص"

وإذا كانت القواعد العامة في هذا المعيار توجب وجود الشخص المعنوي العام في العقد، إال أن القضاء  

ته وأخذ يقر بإمكانية  اإلداري والسيما في فرنسا ومصر لم يعد يتشدد في شرط إبرام الشخص العام للعقد بذا

إبرامه من خالل شخص آخر بالوكالة، وفي السنوات األخيرة ذهب القضاء اإلداري في فرنسا خطوة أبعد 

الضمنية عن شخص   باإلنابة  الخاص  القانون  أشخاص  من  أشخاص  قبل  العقد من  إبرام  إمكانية  بإقراره 

 .39العام كما لو كان مخوالً بذلك معنوي عام إذا كان شخص القانون الخاص قد تعاقد لحساب الشخص 

بالدولة أو أحد  الممثل  العام  المعيار فإن الشخص المعنوي  وتأسيساً على ذلك فإنه على وفق هذا 

مؤسساتها، أو أحد أشخاص القانون الخاص بموجب الوكالة الصريحة أو الضمنية يمكنه إبرام العقد اإلداري  

وبالتالي فإن المعيار العضوي لتمييز العقد اإلداري عن    ؛رنت اإللكتروني من خالل استخدامه لشبكة اإلنت

العقد المدني ال يشكل صعوبة في تحديد طبيعة هذا العقد، لكون أن التوجيهات األوربية الخاصة بإبرام العقود 

للشخص المسؤول عن العقد وأطلقت عليه تسمية    ا، قد أعطت مفهوماً آخر200440اإلدارية الصادرة في  

المتعاقدة ليشمل على غرار القواعد العامة في إبرام العقود اإلدارية الدولة أو أحد مؤسساتها، فضالً  السلطات  

 عن وكيل الشخص المعنوي العام.

الدولي، بالطابع  تتسم  لكونها  األوربية  التوجيهات  لخصوصية  العقود   ومنه  ونظراً  إبرام  إمكانية 

كان قانون العقود اإلدارية في فرنسا متأثراً إلى حٍد ما بهذه   اإلدارية بين دول العالم والدول األوربية، فقد 

التوجيهات، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خالل نص المادة الثانية إذ أشارت إلى إمكانية إبرام الدولة لعقود  

 إدارية مع دولة أو عدة دول في مجال األشغال والخدمات.

د اإلداري اإللكتروني عن طريق هذا المعيار، ففي ظل ال توجد صعوبة في الوقت الحاضر في تحديد العقف

الخاص  القانون  أشخاص  عن  فضالً  العام  القانون  وأشخاص  للدول  الممكن  من  أصبح  والتدويل  العولمة 

 .41بموجب وكالة صريحة أو ضمنية كما أسلفنا إبرام العقد اإلداري اإللكتروني 

 42المعيار الموضوعي للعقد اإلداري اإللكتروني -ب

عبر  إ يتم  لكونه  اإلبرام  في طريقة  هو  التقليدية  العقود  اإللكتروني عن  اإلداري  العقد  يميز  ما  ن 

التوجيه   السيما  اإلدارية  العقود  بإبرام  الخاصة  األوربية  التوجيهات  فإن  وبالتالي  اإللكترونية،  الوسائط 

 
 . 91ص، 2003،، شركة جالل للطباعة، اإلسكندريةبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة االلكترونية37
. 3، ص1984الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، جامعة عين شمس،  سليمان38

، مطبعة الجامعة، االشتراكيةوراجع كذلك: منير محمود الوتري، العقود اإلدارية وأنماطها التطبيقية ضمن إطار التحوالت 

 . 13، ص1979شارع المتنبي، 
 . 225، ص1996وي، مبادئ القانون اإلداري، دراسة مقارنة، ماهر صالح عال39
  عقود األشغال والخدمات والتوريد، الخاص بالتنسيق في إجراءات إبرام    18-2004تتمثل هذه التوجيهات في المرسوم رقم  40

 الخاص بإجراءات إبرام عقود المياه والطاقة. 17-2004وكذلك الحال للمرسوم رقم 
 .52مصدر السابق، صماجد راغب الحلو، ال41
يقصد بالمعيار الموضوعي عموماً استخدام الشخص المعنوي العام ألساليب القانون العام عن طريق تضمينه لشروط  42

 استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو خضوعه لنظام استثنائي، أو تعلقه بتسيير المرافق العامة بانتظام وإطراد.
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في تحديد العقد اإلداري   43امةفيما يتعلق باتصال العقد بتنظيم وإدارة المرافق الع  18-2004األوربي رقم  

قد خص عقد التوريد وعقد األشغال وعقد الخدمات باإلبرام عن طريق وسائط الكترونية، كما أكد عليها 

 قانون العقود اإلدارية الفرنسية فضالً عن مجلس الدولة الفرنسي. 

فيرى أنه طالما يتم إبرام العقد اإللكتروني من خالل وسيط    Thierry Revetأما رأي االستاذ الفرنسي  

الكتروني الذي ال يتدخل في جوهر العقد اإلداري، وبالتالي فإنه ال يوجد ما يمنع من إمكانية وجود عقود 

إدارية تحتوي على شروط استثنائية أو تخضع لنظام قانوني استثنائي خاص يميزها عن العقود التقليدية،  

ي يعني إمكانية التعاقد عن طريق اإلحالة إلى عقود نموذجية تضعها الجهة اإلدارية على موقعها  األمر الذ 

 .44اإللكتروني للسماح للمتعاقد اآلخر بمعرفة شروط العقد 

وفي الواقع ولصعوبة تحديد معايير العقد اإلداري اإللكتروني لكون كما ذكرنا سلفاً له طبيعة خاصة  

وني الذي يحمل خصائص العقد اإلداري من جهة، وخصائص العقد اإللكتروني  على خالف العقد اإللكتر

من جهة أخرى، ولحل هذه اإلشكالية نرى ضرورة اللجوء إلى القضاء اإلداري لتحديد الطبيعة الخاصة لهذا 

 العقد.

 إبرام العقد اإلداري اإللكتروني -2

في األول القيود الواردة  عبر تناول  ني  كيفية إبرام العقد اإلداري اإللكترو  النقطة  هسنعالج في هذ 

 . شكلية في العقد اإلداري اإللكترونيثم إلى العلى حرية التعاقد في العقد اإلداري اإللكتروني، 

 القيود الواردة على حرية التعاقد في العقد اإلداري اإللكتروني -أ

األمر وضع قواعد تشكل ضماناً  يتطلب  مما  ،  45لما كانت اإلدارة تعمل ألجل تحقيق المصلحة العامة 

لسلوك اإلدارة في تعاقدها عن طريق تحقيق هذه المصلحة وهذا ما سار عليه القانون اإلداري، ولذلك جاءت  

قواعد القانون اإلداري مقيدة لحرية اإلدارة في التعاقد من عدة نواحي، على نقيض القواعد العامة في القانون  

 .46التعاقد في حدود النظام العام واآلداب العامةالخاص وما يسودها من ميزة حرية 

وفيما يتعلق بالعقد اإلداري اإللكتروني فإنه لم يخرج عن القواعد العامة المقيدة لحرية التعاقد التي تقوم عليها  

عن   بقواعد جديدة فضالً  أتى  قد  فرنسا  في  اإلدارية  العقود  قانون  أن  بل  اإلدارية عموماً،  القواعد العقود 

ومن هذه القواعد أو الشكليات التوقيع اإللكتروني    ،التقليدية التي تتناسب وأهمية العقد اإلداري اإللكتروني

 والكتابة اإللكترونية. 

وتأسيساً على ما تقدم فإننا سنقوم بتسليط الضوء على المبادئ أو القواعد العامة في إبرام العقود اإلدارية 

لقاعدة حرية الدخول إلى المنافسة في العقود اإلدارية    ىنخصص األول  نقطتينل  اإللكترونية وذلك من خال

 .لقاعدة السرية والشفافية في ذات العقد  ةاإللكترونية، في حين نخصص الثاني

 
: فقد يقصد به المدلول العضوي أي الهيئة أو نمدلوالاختلف الفقهاء في تعريف المرفق العام حيث يوجد لهذا االصطالح 43

المنظمة التي تتولى إشباع حاجة عامة، وقد يراد به المدلول المادي أو الموضوعي أي الخدمة ذاتها التي تؤدي إلى  

ً الجمهور، وقد يجمع بين المدلولين الشكلي والم محمد متولي، االتجاهات الحديثة في ؛ وضوعي فيشمل المنظمة والنشاط معا

 . 3، ص2004خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار النهضة العربية، 

 

 
شخصية(  يقصد بالمصلحة العامة توجيه الغرض للتفكير والفعل الذي يعكس الحاجات المادية والروحية لألفراد )مصلحة 45

الموسوعة الفلسفية، وضع لجنة من العلماء واألكاديميين   ،والمجموعات االجتماعية والجماعات التاريخية )المصلحة العامة(

 . 480، ص1967يودين، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة والنشر، بيروت،  –أوزنتال  . إشراف م.تالسوفيي
والعالنية والمنافسة، فضالً عن وجوب اتباع اإلدارة لقواعد معينة قبل إبرام العقد اإلداري،  ومن هذه القواعد مبدأ السرية 46

كوجوب الحصول على أذن سابق قبل إبرام العقد، ووجوب توافر االعتماد المالي للعقد اإلداري، وأخذ الرأي واالستشارة  

ن يكون العقد مكتوباً إال إذا نص القانون على عكس السابقة لعدد من الجهات المحددة بموجب القانون، فضالً عن وجوب أ

 ذلك.
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 قاعدة حرية الدخول إلى المنافسة في العقود اإلدارية اإللكترونية -

وط المناقصة لكي يتقدم بعطائه، وهو القصد  تعني هذه القاعدة إتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه شر

األساسي من جعل أسلوب المناقصة العامة األصل العام في تعاقدات اإلدارة حتى تتسع أمام هذه األخيرة  

ولذا فإن هذا المبدأ يجد حجمه الحقيقي بالنسبة للمناقصات العامة بصفة    ؛47فرص اختيار أفضل المتعاقدين 

خاصة مقارنة بالمناقصات المحلية والمحدودة التي وإن كانت المنافسة غير غائبة فيها، إال أنها قاصرة على 

 . 48أشخاص معينين ومعروفين سلفاً لإلدارة

فهذا  و ذلك  تقدير  مع  في  اإلدارة  سلطة  انعدام  يعني  على ضوء  ال  وكفاءتهم  المتقدمين  صالحية 

فاإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير األكفاء وغير الصالحين للتعاقد،   ،مقتضيات المصلحة العامة

ويمكنها استعمال هذا الحق في جميع مراحل العملية التعاقدية، سواء قبل التقدم بالعطاءات أو بعد التقدم بها  

 .49ءات أو البت في المناقصةوخالل مرحلة فتح العطا

يظهر الشروط واإلجراءات التي يجوز  الذي  في مجال إبرام العقود اإلدارية،    50المبدأ العالنية ناتج عن  وهذا  

 لعروض.ليوفر لإلدارة اختيار أفضل  ه للمتنافسين التعاقد مع اإلدارة على أساسها، فضالً عن أن

لعقود عموماً، وإبرام العقود اإلدارية خصوصاً والسيما العقد  ولكن إدخال الوسائط اإللكترونية في إبرام ا

تكون أوسع   الشأن  المنافسة في هذا  لكون أن حرية  ما،  نوعاً  المبدأ  أثر على هذا  قد  اإلداري اإللكتروني 

شك أن حرية المنافسة في العقد اإلداري   وال  ،وبالتالي تتابع اإلدارة فرصة اختيار أفضل العروض مالياً وفنيا

اإللكتروني تكون مدعومة بصورة أكبر من خالل مبدأ العالنية السالف اإلشارة إليه، ألن اإلعالن عنه سيتم  

 .51من خالل شبكة اإلنترنت 

وأن مبدأ حرية المنافسة قد تأكد أكثر في ظل العقد اإلداري اإللكتروني، كونه يفتح باب التفاوض بين اإلدارة 

ل العروض، فضالً عن أن اإلعالن على شبكة اإلنترنت يعطي فرصة والمتعاقد من أجل الحصول على أفض

لجميع المؤسسات سواء كانت صغيرة أو كبيرة لالشتراك في العملية التي تتقدم بها اإلدارة، وبالتالي يسهل  

 .52التفاوض بينهما عن طريق البريد اإللكتروني أو شبكة الويب أو غرفة المحادثة 

 في العقد اإلداري اإللكتروني  54والشفافية  53مبدأ السرية -

ضمانة   نيشكالفهما  يعد هذا المبدأ مكمالً لمبدأ الحرية في دخول المنافسة بين المناقصين، وبالتالي  

هامة من ضمانات تحقيق المصلحة العامة في إطار إبرام العقود اإلدارية عموماً والعقد اإلداري اإللكتروني  

ا من الكل سواء المناقصين أو اإلدارة حتى ولو لم ينص  م ي وجوب احترامهخصوصاً، األمر الذي يقتض 

 عليها القانون، كونها من المبادئ التي استقر عليها القضاء اإلداري.

 
 . 727ماهر صالح عالوي الجبوري، المصدر السابق، ص47
العقد اإلداري(، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية،   – فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة اإلدارية )القرار اإلداري  محمد48

 . 334، ص2001الكتاب الثاني، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، نواف الكنعان، القانون اإلداري، ؛ 15-314، ص1989
 .315فؤاد عبد الباسط، المصدر نفسه، ص محمد49
وهو أول خطوة في عملية التعاقد بالمناقصة أو المزايدة، وقد نظمت القوانين واألنظمة والتعليمات كيفية اإلعالن وما 50

من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات  2من قانون العقود اإلدارية في فرنسا والمادة  2 /1راجع المادة  ؛ينظمهيجب أن 

 . 89/1998في مصر رقم 
 .2004/18دة لدى أحكام التوجيه األوربي رقم هذه المبادئ مؤك51
 . 68ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص52
  لإلدارة وبالنسبة للمناقصين فيما ل العلم بمضمونها بالنسبة  ويقصد به أن توضع جميع العطاءات في مظاريف مغلقة مجه53

 .319فؤاد عبد الباسط، المصدر السابق، ص محمد ،بينهم، وتظل كذلك حتى وقت فتح المظاريف عن طريق لجنة الفتح 
يقصد به ضرورة احترام شروط ومواعيد المناقصة بالنسبة لكافة المناقصين دون تفرقة، كما ال يجوز لإلدارة كقاعدة عامة 54

  ،أن تتفاوض مع أحد المناقصين في شأن تعديل عطائه في خارج االستثناءات التي يقررها المشرع على هذه القاعدة العامة

 . 318فؤاد عبد الباسط، المصدر نفسه، ص محمد
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وفي مجال العقد اإلداري اإللكتروني فإن هذا المبدأ قد لقي دعماً كبيراً سواء على المستوى األوربي 

، أو في فرنسا  199956أو قانون التوقيع اإللكتروني لسنة    2004/1855األوربي رقم  من خالل أحكام التوجيه  

 .57من خالل قانون العقود اإلدارية 

يتضح مما تقدم أن األخذ بهذا المبدأ في مجال العقد اإلداري اإللكتروني وللخصوصية التي يتمتع بها يضمن  و

يف ال وأن مجال المنافسة في هذا الشأن يكون عبر  ك   ،الحصول على أفضل العروض المالية والفنية لإلدارة

 شبكة اإلنترنت.

 الشكلية في العقد اإلداري اإللكتروني -ج

المشرع صراحة  فيه  العقود اإلدارية لقاعدة التحرر من الشكليات، فما لم يشترط    تخضعكقاعدة عامة  

اإلدارة وإرادة المتعاقد معها لقيام الرابطة  إجراء شكلياً معيناً في إبرام عقد معين، فإنه يكفي توافق إرادة  

 وبالتالي يجوز التعبير عن كل منهما بالكتابة أو اللفظ أو اإلشارة المتداولة عرفاً. ،58التعاقدية 

وفي هذا المجال فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما مدى تطبيق هذه القواعد على العقد اإلداري  

 النعقاد هذا العقد؟اإللكتروني، وما هو الشكل المطلوب 

لكتابة  لفي الواقع لإلجابة على هذا التساؤل ونظراً للخصوصية التي يتمتع بها العقد اإلداري اإللكتروني فإن  

اإللكتروني   59اإللكترونية  جميع    60وللتوقيع  ألن  اإللكتروني،  اإلداري  العقد  شكليات  على  كبير  تأثير 

إلى  تحويلها  يمكن  اإللكتروني  العقد  إبرام  عند  األطراف  يتبادلها  التي  والوثائق  والمستندات  المحررات 

  ،قانونية باعتماد شهادات التوثيقالجهات  المحررات الكترونية بعد توثيقها بتوقيع الكتروني محمي من طرف  

إلى أن المشرع والفقه والقضاء عموماً قد وضع نظاماً قانونياً خاصاً    61الي نتفق مع ما ذهب إليه البعض وبالت

 .مساس بجوهر ومضمون العقد ال، من دون العقد اإلداري اإللكترونيباألخص بشكليات العقد اإللكتروني 

 في الصفقات العمومية  ياإللكترون تطبيقات العقد االداري -2

سواء من الناحية الموضوعية أو    ياإللكترونبعد تقديمنا للخصائص التي يمتاز بها العقد اإلداري   

،  الشكلية، ننتقل في هذه النقطة إلى إعطاء مثال على تطبيق العقد االلكتروني في مجال الصفقات العمومية

 عبر معاجلة المراحل التي تمر بها الصفقة من الناحية االلكترونية. 

 : في مجال الصفقات العمومية قصة االلكترونية المنا-أ

االلكترونية المناقصة  اإلداري  تعتبر  التعاقد  في  استخداما  األكثر  مجموعة   ؛األسلوب  وهي 

 ، وتوطئة للتعاقد معه  ين سعرا وشروطا بقصد الوصول إلى أفضل المتنافسن  اإلجراءات التي رسمها القانو

 
السلطات المتعاقدة تستعمل التقنيات الحديثة من أجل احترام القواعد  "من التوجيه األوربي على أن    12حيث نصت المادة  55

 ."المنصوص عليها في التوجيه الحالي، وكذلك مبادئ المساواة وعدم التمييز والشفافية
ر الحماية يالقانون محققة لهذا المبدأ من خالل إشارتها إلى أن من واجب السلطات المتعاقدة توفمن    37حيث جاءت المادة  56

للمعلومات والبيانات وذلك عن طريق ما يسمى بالتوقيع اإللكتروني، كما أكدت على أن إجراءات إبرام العقود اإلدارية تخضع  

 .1999/93رقم لنظام األمن والحماية المنصوص عليها في التوجيه األوربي 
 

 
 .333، ص1984الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي،  سليمان58
 على دعامة الكترونية أو رقمية أو يقصد بالكتابة اإللكترونية: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أية عالمات أخرى تثبت  59

في فرنسا من قانون العقود  16ادة راجع في هذا الشأن الم  ،تشابهة، وتعطي داللة قابلة لإلدراكضوئية أو أية وسيلة أخرى م

 .2001 جوان 7الصادر في  2004/15رقم 
بيان يأخذ الشكل الكتابي اإللكتروني ويرتبط أو يتصل "بأنه    13/12/1999من التوجيه األوربي الصادر في    2عرفته المادة  60

من    1316/4راجع في هذا الشأن كذلك المادة    "،بمعطيات الكترونية أخرى، والذي يمكن أن يخرج بشكل موثقبشكل منطقي  

 المعدل والمتمم للقانون المدني الفرنسي. 2000مارس  13الصادر بتاريخ  230-2000القانون رقم 
السابق، ص61 المصدر  الحلو،  راغب  راجع صالح  ،  89ماجد  التفاصيل  السابق، للمزيد من  المصدر  عبطان،  أحمد محمد 

 .وما بعدها 17ص
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إجراء يستهدف الحصول على عدة "  على أنها 247/ 15المناقصة أو طلب العروض في المرسوم وعرفت  

 . لصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض"مع تخصيص ا متنافسينعروض من عدة متعهدين 

األنترنت  شبكة  ا األساس فطلب العروض االلكتروني: هو إجراء يتم عن طريق استعمال  وعلى هذ 

هنا طرف   فاإلدارة  ؛عن طريق المناقصة اإللكترونية  رادتها إلبرام العقود اإلداريةإ  عن  أين تفصح اإلدارة

نه  أ اإلشارة إلى  مع    فيها نوع العقد المراد إبرامه  محددة  الدعوة للتعاقد عبر  إرادتها  فهي تفصح عن  أساسي  

 .لهعديدة  اصور هناكنما إو، نموذج وحيد لعقد الدخولال يوجد 

 : اإللكترونيإجراءات طلب العروض -

هو الدعوة إلى طلب الخدمات وغيرها من  و   ،اإلعالن االلكتروني عن المنافسةيكون أول إجراء في  

تنفذ عبر شبكة    ي يدعون فيها المستهلكين أو المتعاقدين من خاللالت  القيم المالية العقود االلكترونية التي 

المتعاقدة    نه يمكن للمصالحأعلى    174/1  من خالل المادة  236/ 10م الرئاسي  جاء في المرسوفقد    ،األنترنت 

تصرف تحت  المناقصة  إلى  الدعوة  وثائق  تضع  لل  أن  المترشحين  بالطريقة  المتعهدين  العمومية  صفقات 

 . 62االلكترونية 

فاإليجاب يتقدم    ،إيجابامناقصة ما هو إال دعوة للتعاقد مع اإلدارة وال يعتبر  عن  وعليه فإن اإلعالن  

 . وفقا للشروطمقدم العطاء ويجب أن يتم به 

 :مرحلة تقديم العطاءات الكترونيا-

الشركة أو الهيئة    اسممن    إن تقديم العطاء أو إيداعه له شكل معين يظهر من خالل محتويات العطاء

يمثلها  اسمأو   الذي  الطبيعي  البريد    الشخص  معها  ،للهيئة  اإللكترونيأو  التراسل  يتسنى  فالبريد   حتى 

المزاي أهم  من  يعد  والمكاتبات    المستخدم  ت األنترنا  االلكتروني  اإللكترونية  المراسالت  شبكة  في  عبر 

  .لبيانات وتبادل اوهذا لقلة التكلفة وسرية المراسالت االتصاالت 

سعى إلى سن منظومة قانونية تهدف إلى جذب رؤوس األموال  فقد  الجزائري  وبالنسبة للمشرع  

األجنبية وتشجيع رأس المال الوطني على االستثمار وخلق الثروة، وذلك من خالل الدعوة إلى التعاقد في  

إطار الصفقات العمومية من أجل تحقيق برامج ذات النفع العام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة، في 

التنافسية   من  الطلبات  جو  نجاعة  لضمان  المناقصات،  هذه  إبرام  إلى  الدعوة  طريقة  سيما  وال  والشفافية 

من القانون المتضمن تنظيم الصفقات    05العمومية واالستغالل الحسن للمال العام وهذا ما نصت عليه المادة  

طلبات العمومية  ، الذي يستنتج من خاللها أن المشرع ربط ضمان نجاعة الالعمومية وتفويضات المرفق العام

واالستعمال الحسن للمال العام بمبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين  

العموميةو الصفقات  إجراءات  اشفافية  وإشهار  اإلعالن  مجال  توسيع  إلى  به  أدى  الذي  األمر  لصفقات  ، 

و  االتصال  لتشمل  االالعمومية  بالطريقـــــة  المعلومات  الصفقات تبادل  قانون  تعديل  بموجب  لكترونيـــة 

، الذي ألغي فيما بعد بموجب 174و    173سادس من خالل المادتين  تحت الباب ال  2010العمومية لسنة  

لسنة   الصفقات  و الذي    2015قانون  االتصال  على  السادس  فصله  في  بالطريقة  نص  المعلومات  تبادل 

 . (206-205- 204- 203ن خالل المواد )االلكترونية م

وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال التسيير العمومي لإلدارة الجزائرية حيث تندرج هذه اإلجراءات  

الذي يعكس قدرة الدولة على    Global competitivenessفي مجال تحسين مؤشرات التنافسية العالمية  

ييس يختص المقياس  ، والتي تنقسم بدورها الى ثالثة مقا سنوات   8- 5صادي لفترة تتراوح بين  النمو االقت

األول منها لقياس األهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربط باألنترنيت، عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة،  

هو مؤشر  و  ال، عدد الهواتف الثابتة لكل شخص، إضافة إلى المؤشر الرابعكثافة استخدام خطوط الهاتف النق

 
 المادة 174 من المرسوم الرئاسي 236/10 المتضمن قانون الصفقات العمومية 62
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أحد أهم المتطلبات التي تؤدي الى تحسين التفاعل مع    باعتباره   E. Gouvernementالحكومة االلكترونية  

  .63تبسيط اإلجراءات داء وخفض النفقات والمستثمرين من خالل توفير الشفافية في األ

ا إلى  التقليدية  اإلدارة  من  التحول  أن  جليا  لنا  يظهر  االلكترونية صار حتمية، وومنه  ذلك إلدارة 

لتكنولوجيات اإلعالم   المكثف  المال واالتصال السيما في مجوباالستخدام  المؤشرات األعمال  ال  كإحدى 

المشكلة لمناخ االستثمار، ما أدى بالمشرع الجزائري الى إحداث هذا التعديل بالقانون المتضمن  المحددة و

 . تنظيم الصفقات العمومية

البيانات والمستندات التي الذي يشمل    العرض التقنيل من  صر أنواع العروض االلكترونية في كحويمكن  

العرض  ، وإلى  64خاللها التأكد من مطابقة العرض للشروط التي طرحت بها المناقصة  يمكن لجهة اإلدارة من

الصيانة  المتضمن  المالي   وقيمة  السداد  وطريقة  األسعار  الغيارقوائم  مستلزمات   ،وقطع  إلى  إضافة 

 .65التشغيل 

 : د الكترونيامرحلة اختيار المتعاق-ب

عقد  فقد وضح اإلجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال وذلك عبر  فيما يخص المشرع الجزائري  

علنية األظرفة  جلسة  فنيا  لفتح  المتأهلة  العروض  مقدمي  بحضور  ذلك  ماليا    ويكون  بالنصوص  ثم  عمال 

أين نصت  الغرض  لهذا  المنشة  العمومية  االلكترونية للصفقات  للبوابة  المرسوم    203  المادة  المنظمة  من 

طرف الوزارة    ، تسير منوابة الكترونية للصفقات العمومية" تؤسس بأنه    على  24766-  15الرئاسي  

، ويحدد في هذا المجال واالتصال كل فيما يخصهالوزارة المكلفة بتكنولوجيات اإلعالم  لمالية والمكلفة با

االتصال صالحيات كل ير المكلف بتكنولوجيات االعالم والوزلية وقرار مشترك بين الوزير المكلف بالما

 " بالماليةكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف يحدد محتوى البوابة و ،دائرة وزارية

البوابةوهو   لمحتوى  المحدد  القرار  لدراسة  يحيلنا  وكيفيات    ما  العمومية  للصفقات  االلكترونية 

أن  على  التي نصت  منه    2المادة  نص  وعمال ب،  67المعلومات بالطريقة االلكترونية   كيفيات تبادلتسييرها و

البوابةالغاية والهدف من  " تدعى في صلب  إنشاء هذه  بنشر و، كما  السماح  القرار وهو  مبادلة  نص هذا 

    ."ت العمومية بالطريقة اإللكترونيةكذلك إبرام الصفقاات المتعلقة بالصفقات العمومية والمعلومو الوثائق

فهي موقع متخصص،   أوسع من الموقعالذي هو  البوابة  مع المالحظ أن القانون استعمل مصطلح  

بهاأ يقصد  العمومية  الصفقات  بوابة  أن  العمومية  ي  الصفقات  في  متخصص  لجميع    وأنها،  موقع  فضاء 

اآللية لنزع  تعد  ، فالبوابة االلكترونية  ميين في مجال الصفقات العمومية ولكل المهتمين بهاالمتعاملين العمو

الصفق عن  المادية  كماالصفقة  العمومية،  اس  ات  الذي  الفرنسي  المشرع  مصطلحعرفها   تعمل 

"Dématérialisation"   ما باستعمال الرسائل  بأن إمكانية إبرام الصفقات العمومية بالطريق اإللكتروني إ

، أو باستخدام أرضية على شبكة االنترنيت دون تأثير على المعلومات التي تعد مستقلة عن شكل  االلكترونية

 . قة نقل المعلومةأو طري

، وقد تناول القرار اسة العامة للدولة والصالح العامذاتها وإنما وسيلة لتحقيق السيفهي إذن ليست غاية في حد  

منه على ضمان البوابة نشر المعلومات   3محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بالفصل األول حيث نصت المادة  

القان واالستشارات  العمومية  بالصفقات  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  بالنصوص  وقائمة  والوثائق  ونية 

 
 .5ص ، 2005، العدد الفصلي الثالث،المؤسسة العربية لضمان االستثمار، مؤشر الحكومة االلكترونيةجلة 63

 عمار بوضياف، مرجع سابق،  ص 11764
 يتكون العرض المالي من رسالة العرض المالي كشف أسعار الوحدة الكشف الكمي والتقديري.65

  50المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية عدد  247-15المرسوم الرئاسي رقم 66

 .2015ديسمبر  16مؤرخ في  2015سنة ل
كيفيات  االلكترونية للصفقات العمومية و ، يحدد محتوى البوابة2013نوفمبر سنة  17قرار وزير المالية، مؤرخ في 67

 .2014أبريل  09ترونية، الصادر في كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة االلكو تسييرها 
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المتعاملين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وكذا قائمة المقصيين منها، والبرامج  

التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالية السابقة وأسماء المؤسسات 

 إلى معلومات أخرى كلها تصب بموضوع الصفقات العموميةأو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها، إضافة  

. 

إش  مجال  في  نوعية  نقلة  يعد  ما  و وهو  العمومية،  الصفقات  إعالنات  هذا  هار  في  الشفافية  يعزز 

المجال الحساس ويقضي على المحاباة والمحسوبية والرشوة إلى حد كبير، إضافة إلى ربح الوقت وتفادي  

 .، والتفرغ إلى تحضير العروض بشكل متمعن ومتقنوالهيئات العموميةمقار اإلدارات االنتقال إلى 

والتي تضمن تسجيل المصالح المتعاقدة   ،من نفس القرار على وظائف البوابة  4ولقد نصت المادة  

والمتعاملين االقتصاديين عن طريق البوابة، كما تضمن بحثا متعدد المعايير، والتنبيه على المستجدات التي  

، وتسيير تبادل المعلومات بين  ما تسمح بالتعهد عن طريق البوابةات العمومية واالستشارات، كتخص الصفق

أخرى ضرورية   ووظائف  االلكتروني  اإلمضاء  إلى  إضافة  االقتصاديين  والمتعاملين  المتعاقدة  المصالح 

 .البوابةلحسن سير 

بدأ بتطبيق التوجيهات األوربية  ولعل تأثر المشرع في هذا المجال كان جليا بالمشرع الفرنسي الذي   

التعليمة   سيما  بتاريخ    2004/18UEوال  األوربي  البرلمان  عن  بتنظيم   2004/ 03/ 31الصادرة  تتعلق 

والمرافق   واالقتناءات  لألشغال  العمومية  الصفقات  ابرام  الكالسيكية -إجراءات  رقم    -التعليمة  والتعليمة 

2004 /17   UE  بتاريخ األوربي  البرلمان  عن  ابرام  2004/ 03/ 31الصادرة  إجراءات  بتنظيم  تتعلق   ،

البريد   مرافق  النقل،  الطاقة،  المياه  قطاعات  في  العمومية  الخاصة-الصفقات  القطاعات  هاتان - تعليمة 

والتي تبين  التعليمتان تشرحان المبادئ والقواعد األساسية التي تحكم نزع الصفقة المادية للصفقات العمومية  

 :ما يلي

 .بوسائل الكترونيةوثائق يكون بالطريق االلكتروني و إن كل تبادل في المعلومات أو ال=

 .العروض مصرح بها وكذلك سرية الترشيحات ويجب أن تتضمن هذه الوسائل سالمة المعلومات ال=

ودة وتحت التصرف  يجب أن تكون هذه الوسائل بدون تمييز وال محاباة ويجب أن تكون على العموم موج=

  .68في كل حين 

يع إجراءات نزع الصفة المادية، كما توالى صدور التعليمات من طرف هذه الهيئة األوربية لتسر 

منحها ، التي  ا فيما تعلق بالصفقات العمومية ولجعل هذا اإلجراء إلزامي  2018إعطاء أجل شهر أكتوبر  و

  UE/ 2014/24هذا ما نصت عليه التعليمية رقم  الرسوم، و( خارج  20.000ألف أورو )  20يفوق مبلغها  

ه، الطاقة، النقل، المتعلقة بصفقات قطاع الميا  UE/ 25/ 2014التعليمة  والمتعلقة بمنح الصفقات العمومية  

بتاريخ  و الصادرتين  البريد  المجاالت    ،2014فيفري    26خدمات  تبسيط اإلجراءات في هذه  هذا بغرض 

 .69المصالح المتعاقدة على حد سواءللمتعاملين االقتصاديين والنسبة ب

 وظائف البوابة االلكترونية: ومنه نستخلص  

 . مع تطويعها وبثها وعرضها الكترونياهو االختزان الرقمي للمعلومات  :النشر االلكتروني 

العمومية  ل:التسجي بالصفقات  المتعلقة  االلكترونية  البوابة  الم  تزود  المصالح  من  والمتعاملين  كل  تعاقدة 

 . لتنفيذ معامالتهم االلكترونيةكتروني على شبكتها بحساب الاالقتصاديين  

 
مداخ68 العمومية،  الصفقات  جال  في  االلكترونية  المعامالت  مقطف،  "خيرة  السادس حول  الوطني  بالملتقى  قانون  لة  دور 

 .04ص ،2013ماي   20، يوم يحيى فارس بالمدية، كلية الحقوقجامعة  ،الصفقات العمومية في حماية المال العام"
69Plan national de dématérialisation des marchés publics، consultation publique 22 juillet au 

30 septembre 2015، site officiel du Ministère de l'économie de l’industrie et de numérique ،la 

République Française، p2. 
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البحث هي وظيفة جاءت لتوفير للمستخدمين وسيلة للعثور على محتوى من خالل البحث  استراتيجية  :  البحث 

 .خالل بنية الموقعمعنية دون الحاجة إلى التنقل من الكلمات أو العبارات العن 

االلكتروني البوابة  تسيير  متجانسة ومتماسكة  :ة نظام  بطريقة  الخدمات  تقديم  البوابة من  تتمكن  فإنه    ،حتى 

عبر تصميم نظام تسيير البوابة يعتمد على جملة من قواعد البيانات التي تتضمن تسييرها    ينبغي أن يكون

نظام البوابة    عملتعطيل كما يلدخول إلى الخدمات المتوفرة دون  اوإمكانية    ،جيل في البوابةالتسأنظمة تنظم  

كما تقدم    ،مثل القرصنة وغيرها  عن طريق صيانتها من التهديدات االلكترونية  ااستمراريته على ضمان  

يتيح نظام  و   ها،وظائف جديدة تساهم في ترقية استخدام  البوابة خدماتها بناء على أنظمة تقوم على إدراج

بالنصو  البوابة المتعلقة  الوثائق  والتشريعيةنشر  التنظيمية  القانو   ص  بالصفقات واالستشارات  المتعلقة  نية 

االقتالعمومية   المتعاملين  منوقائمة  والمقصيين  الممنوعين   الصفقات   صاديين  في  البرامج  و  ،المشاركة 

نشر  ، وتعمل على  والمؤسسات المستفيدة منهاالتقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة  

 . البوابة تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية

تسمح بجمع  لقد أكد القرار الذي حدد كيفية تسيير البوابة االلكترونية ضرورة إحداث قاعدة بيانات  و

 : 70عن طريق البوابة المعلومات المتعلقة بما يأتي 

المت- والمصالح  االقتصاديين  المتعاملين  اإلحصاء  عاقدة،  بطاقات  العمومية،  الصفقات  اإلدارية،  ملفاتهم 

تبادل الوثائق و  االقتصادي  بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين االقتصاديين، الللطلب العمومي،  معلومات 

 ت البوابة.منشوراو

قاعدة البيانات، ، تسيير األنظمة والشبكات و71يتضمن تسير البوابة باإلضافة إلى إحداث قاعدة البيانات و

التهديدات اإللكترونية،  تسيير الدخول إلى البوابة، صيانة البوابة السيما بضمان مستوى أمن مناسب ضد  

إمكانية الدخول للخدمات المقدمة من طرف البوابة، تسيير التطورات التقنية بإدراج  و  استمراريةوديمومة  

 من هذا القرار. 3ليها في المادة الوثائق المنصوص علوظائف الجديدة، نشر المعلومات وا

هذا   األخطار  وعلى  جميع  من  األخيرة  هذه  تأمين  االلكترونية  البوابة  على  المشرفين  على  يجب 

ت قد  التي  وااللكترونية  المنصوص علصيبها  اإلجراءات  من خالل  المادة  ذلك  في  القرار    7يها  نفس  من 

 المتمثلة فيما المبادئ التالية: و

 ؛ أين يجب:متبادلة بالطريقة االلكترونيةسالمة الوثائق ال-1

 عدم المساس بسالمتها.و أشكال رقمنة الوثائق المكتوبة أن تضمن صيغ و-

 التنظيمية المعمول بها. ة مع احترام األحكام التشريعية وتوقيع الوثائق بالطريقة اإللكترونية المؤمن-

 منها. التأكد ى هوية المتعاملين االقتصاديين والتعرف عل-

 سرية الوثائق المتبادلة بالطريقة اإللكترونية: -2

األحكا و احترام  مع  الوثائق  ترميز  نظام  طريق  عن  االلكترونية  بالطريقة  المتبادلة  الوثائق  حماية  م  تتم 

 .االتنظيمية المعمول بهالتشريعية و

 ، ويكون ذلك عبر: تتبع األحداث -3

 لومات بالطريقة االلكترونية. تسمح بتعقب تبادل المع ،لألحداث  إنشاء صحيفة-

توقيت  م وصل استالم يبيّن تاريخ وي سلت  ، من خاللتوقيت الوثائق المتبادلة بالطريقة اإللكترونيةتاريخ و -

 استالم العروض، لكل عرض يرسل بالطريقة اإللكترونية أو على حامل مادي إلكتروني. 

 
كالش خلود، بوكماش محمد، البوابة االلكترونية للصفقة العمومية ضمن النصوص القانونية، مجلة الحقوق والعلوم  70

 . 21، ص 2019، جوان 12السياسية، العدد 
 من القرار الخاص بالبوابة االلكترونية.  6المادة  71
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تسمح ألنظمة معلوماتية مختلفة بالتواصل من أجل  مقاييس نظمة االلكترونية واعتماد معايير وتوافقية األ -4

 تبادل المعطيات. 

 تأمين أرشفة الوثائق الرقمية بالطريقة اإللكترونية. -5

 

 ثانيا: عقود التجارة االلكترونية  

ي حيث أدخلت العديد  تعد الجزائر إحدى الدول ذات التجربة الفتية في مجال تجسيد المرفق االلكترون 

دليل ذلك ما تقدمه المرافق العامة من  و  مستجدات البيئة الرقمية،و  ىماشتالحات لتاالصو  من التحسينات 

صوال إلى لجماعات المحلية، القطاع المصرفي، الجمارك و، اكقطاع التعليم، العدالة  خدمات في الجزائر

 .القطاعي مجال تنظيم وترقية هذا الذي جاء بالجديد فجارة االلكترونية الصادر مؤخرا وقانون الت

 مفهوم عقد التجارة االلكترونية -1

الحقيقة أنه ليس هناك تعريفا محددا لها  التجارة اإللكترونية عدة تعريفات ولقد وردت في موضوع    

 نعرض أهمها: هات التي أوردت هذه التعريفات، وحتى اآلن بسبب تعدد الج

 .كنولوجيا معلومات متطورةستخدام تأنها أداء العملية التجارية بين الشركاء التجاريين با =

ة بين المشروعات ببعضها البعض، وبين  أنها مجموعة من المعامالت الرقمية المرتبطة بأنشطة تجاري=

  .72اإلدارةالمشروعات واألفراد وبين المشروعات و

، يستهدف تسويق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بضائع أو خدمات أو االتصالهو كل شكل من أشكال  =

  .صورة مشروع أو منظمة أو شخص يباشر نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو يقوم بمهنة منظمة

=هي عملية البيع والشراء عبر الشبكات اإللكترونية، على المستويين السلعي والخدمي بجانب المعلومات  

   .أنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجاريةوبرامج إلكترونية و

التسليم ى أنواع ثالثة مختلفة من الصفقات، هي تقديم خدمات األنترنت والتجارة التي تشتمل علهي تلك  =

الخدمية   المنتجات  تسليم صفقات  أي  للخدمات  واإللكتروني  رقمية  معلومات  في شكل    استخدامللمستهلك 

لك للمستهلك  مها بعد ذ لكن يتم تسلي طريقها يتم شراء سلع عبر الشبكة،    عن، واألنترنت كقناة لتوزيع الخدمات 

 . في شكل غير إلكتروني

لطلبات السوق وأداء    استجابة،  لوجية تهدف إلى ضغط سلسة الوسطاءهي عبارة عن بنية أساسية تكنو=

 . األعمال في الوقت المناسب 

نشاط تجاري يتم بفضل اجراءات تكنولوجية متقدمة، وعليه يمكن تعريف التجارة االلكترونية بأنها،  

معلومات  فيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات، عن طريق بيانات وتن متعلق ب 

األنترنت التي تعدت حدود  ، منها شبكة  لشبكات التجارية العالمية األخرىاو  االتصالتنساب عبر شبكات  

و المعالدول  في  المستخدمة  الورقية  الركائز  قبض  حولت  و  والعقود  كالفواتير  التجارية  إلى  امالت  الثمن 

عبر   كلها  تتم  الكترونية  اآلليركائز  الذ الحاسوب  والمنتج  ،  والمشتري  البائع  من  كل  بواسطته  يتقابل  ي 

 ته التجارية رغم بعد المسافات واختالف الحدود الجغرافية. المستهلك لتحقيق معامال و

يتوسع أن  البعض  لها  يتوقع  الشامل  نطاقها  حيث  والمسيطر  المطلق  الوسيط  كل  وتصبح  تكون  حيث   ،

ي أي منطقة من العالم، ليتفحصها ويقارنها بأخرى  المعروضات للبيع في العالم بأسره متاحة للمشتري ف

 . وحتى يجري عليها تعديالت إن أراد 

 في الجزائر    التجارة االلكترونية-2

دليل ذلك وجود العديد وموازاة مع التجارة العادية  كانت التجارة االلكترونية موجودة في الجزائر بال

قبل صدور  تفتقد للتنظيم والتقنين  إال أنها كانت  ،  من المواقع االلكترونية المتخصصة في التسويق االلكتروني

 
  12ص ، 2001، القاهرةالعربية  النهضة، دار -دراسة مقارنة  –، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية مدحت رمضان72
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في الصدور إال أن    هذا األخير  تأخرالعلى الرغم من  و  ،18/05رقم    قانون التجارة االلكترونية الجزائري

حكام العامة  األ   األول منهالباب  ، حيث تناول  المعامالت التجارية االلكترونيةفي غاية األهمية لتنظيم    مكسب 

على  من خالل تعريفها لها    6المادة  وهذا ما تطرقت له  المنظمة لهذه التجارة في مقدمتها التجارة االلكترونية  

دمات خأو ضمان توفير سلع و   باقتراحذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني  التجارة االلكترونية النشاط ال"  هاأن

 .73، عن طريق االتصاالت االلكترونية " عن بعد للمستهلك االلكتروني

القانوني وضح المشرع الجزائري أطراف المعاملة التجارية اإللكترونية ووفر اإل وبهذا  و    الحماية طار 

،  ع المعامالت التجارية الكالسيكيةمستحدثات ثورة المعلومات التي غيرت من طابتماشيا مع  لهم  الالزمة  

التكاملي الفعال لجميع تقنيات    االستخدام"التي هي عبارة عن    ما يسمى بالمعامالت االلكترونية  وأوجدت 

تلك التي   بينقة عالية داخل الجهات الحكومية وبينها وتسريع التعامالت بد لتسهيل و  واالتصاالت لومات  المع

 .74"باألفراد تربطها  

سواء ما تعلق بخدمات    األنترنت فالتعامالت قد تشمل كل الخدمات التي يقدمها المرفق العام عبر شبكة       

مرافق العامة بذلت الجزائر جهودا ألجل عصرنة ال  اإلطارأو وحدات االعمال، وفي هذا    لألفراد موجهة  

حيث تبنت العديد من االصالحات نظرا للفوائد الكبيرة لهذه   ؛نينوتسهيل االجراءات والخدمات على المواط

 .     التقنية الرقمية على االقتصاد الوطني

  متطلبات المعاملة التجارية االلكترونية-2

فإن المشرع الجزائري    ، 18/05ترونية في ظل القانون رقم  إلى جانب تحديد المقصود بالتجارة اإللك        

المستهلك ل من العقد التجاري االلكتروني و، حيث عرف كومتطلبات المعاملة االلكترونيةوضح أطراف  

 .االلكتروني إضافة إلى المورد االلكتروني

 : العقد التجاري االلكتروني -أ

ي يتم إبرامها عن طريق االنترنت  في ظل ما تشهده عقود التجارة االلكترونية وهي تلك العقود الت

مثل تلك للتطور التكنولوجي الذي سهل إبرام  بالنظر  متزايد على الساحة الدولية وحتى الداخلية  من نمو  

أضحت ترفض التعامل مع أي عميل جديد التي  الشركات التجارية العالمية  العقود، مثل ما أصبحت تشترطه  

أمام ضرورة تحديد المقصود    نفسه  وجد المشرع الجزائري  ؛كترونيال يستخدم أسلوب التعاقد والتبادل االل

العقد بمفهوم القانون رقم  "على أنه يقصد بــ    2/ 6المادة  وهذا ما نص عليه في  االلكتروني  التجاري  بالعقد  

في    02- 04 األ  5المؤرخ  القواعد   2004سنة    يونيو  23لــ  الموافق    1425عام  ولى  جمادى  يحدد  الذي 

المتزامن ألطرافه باللجوء رامه عن بعد دون الحضور الفعلي ويتم إبلمطبقة على الممارسات التجارية وا

  75"حصريا لتقنية االتصال االلكتروني

 : المستهلك االلكتروني-ب

والتي ساير فيها ما هو متعارف    ،بعد أن وضح المشرع الجزائري المقصود بالتجارة االلكترونية

تعريفا    05/ 18مقارنة أورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون  العليه في مختلف التشريعات  

هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن  و   ؛ للمستهلك االلكتروني

 لكتروني بغرض االستخدام النهائي. طريق االتصاالت االلكترونية من المورد اال

 
، االلكترونيةالمتعلق بالتجارة  2018مايو سنة 10الموافق ل   1439شعبان عام  24المؤرخ في  18/05لقانون رقم 73

 . 2018مايو سنة  16لـــ  الموافق  1430شعبان  20بتاريخ  ،28الجريدة الرسمية العدد 
المرفق العام في الجزائر دراسة  ونية في تطوير الخدمة العمومية واالدارة االلكتر، دور وساوي رشيدة، دراجي المكي74

، سنة  ولالعدد األ ،المجلد التاسع ، مجلة العلوم القانونية والسياسية،ة والداخلية والجماعات المحليةلنموذجي قطاعيي العدال

 .13، ص 2017
  الذي يحدد القواعد 2004سنة  يونيو 23لـــ الموافق  1425عام ولى جمادى األ 5المؤرخ في   02-04القانون رقم 75

 .المطبقة على الممارسات التجارية
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   المورد االلكتروني:-ج

لى المورد االلكتروني، الذي  عرف على أنه  إو المعاملة التجارية دون االشارة  أ ال تكتمل الحلقة  

  االتصاالت ، توفير السلع أو الخدمات عن طريق اقتراحهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو "

بمعنى  وبالتالي فالمورد االلكتروني هو الطرف الثاني في المعاملة التجارية االلكترونية  ،  76االلكترونية "

ومن الجواز ،  نفسه  أو التاجر  من الممكن أن يكون المنتجو،  و مقدم الخدمة في البيئة الرقميةأ  هو المتعاقد أنه  

رف الجهات الرسمية  من ط له موقع إلكتروني معتمد    معنويا بشرط أن يكونن يكون شخصا طبيعيا أو  أ

 . األنترنت شبكة  ى يعرض خدماته عللالمعنية 

 شروط ممارسة التجارة االلكترونية في الجزائر: -4

أطراف    باإلشارة إلىوفقا لما ورد في قانون التجارة االلكترونية فإن المشرع الجزائري لم يكتف  

 العالقة  

حماية  بغية  توفر مجموعة من المتطلبات    استوجب   بل ،  االلكترونيةود بالبيئة التجارية  تحديد المقصالتجارية و

بنسبة أكبر بكثير مما هو عليه    الحتيالوايكون فيها المستهلك عرضة للغش  هذا النوع من التجارة التي  

العملية االحتيالية  الشركات االلكترونية الوهمية مثل  ، خاصة مع ازدياد عدد ضحايا  الحال في التجارة العادية

 .77متخصصة في التداول االلكتروني ال" كيونت "شركة  اقامت به لتيا

لممارسة النشاط  قانون التجارة االلكترونية  الواجب توافرها حسب    الشروط  من بين أهمعلى العموم  

 :  التجاري وفقها 

 . الحرفية أو في سجل الصناعات التقليدية أوالتسجيل في السجل التجاري -

 (com.dzعبارة ) ليهاإو صفحة الكترونية للمورد مضاف أإنشاء موقع إلكتروني -

 صحته. و  تهتوفر الموقع على ما يؤكد جدي-

     .78النطاق لدى المركز الوطني للسجل التجاري  اسمايداع -

السجل التجاري االلكتروني  وعلى هذا من أهم الشروط هو إثبات صفة التاجر عبر الحصول على  

موضوعة تحت إشراف إدارية مستقلة  مؤسسة عمومية  وهو    ،المركز الوطني للسجل التجاريالذي يمنحه  

مارس   شهر  منذ  التجارة  مه1997وزير  و ،  التجاري  السجل  بضبط  التكفل  على  مته    احترامالحرص 

القانوني االجباري عن طريق    باإلشهارالتكفل  تجاري، واضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل الالخ

الرسمية   النشرة  تطر  لإلعالنات إعداد  التي  التغييرات  بمختلف  الغير  إعالم  بهدف  الحالة  القانونية  على  أ 

 . وتكون مدرجاته نافذة تجاه الغير  القانونية للتجار والقواعد التجارية

  الوطني   الديوان  تسمية  تحت   1963  جويلية  10  في  المؤرخ  63/248  المرسوم  بموجب   المركز  إنشاء  تمو

إلىالصناعية  للملكية بعد  فيما  تسميته  لتتحول   المرسوم  صدور  عند   التجاري  للسجل  الوطني  المركز  ، 

  المسلم  التجاري  السجل  نسخ  تجميع  في  صالحياته  بحيث تمثلت   1973  نوفمبر  21  في  المؤرخ  188/ 73

 .79المحاكم ضبط مكاتب  قبل من آنذاك

من القانون التجاري إلزامية    3/ 19المشرع الجزائري وفقا لما جاء في المادة    اشترطوعلى ذلك  

، أو كان له مكتب  مقره في الجزائرموضوعا  القيد في السجل التجاري كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو  

 
 .، مرجع سابق18/05الفقرة الرابعة من القانون رقم  5المادة 76
على الموقع   2018جانفي 10للمزيد من المعلومات راجع الموقع الرسمي لجريدة عكاظ السعودية الصادرة بتاريخ 77

www.okaz.com.sa 
اسم النطاق عبارة عن االسماء أو الحروف أو ارقام مسجلة لدى السجل الوطني ألسماء النطاق والتي تسمح بالولوج الى 78

 الموقع االلكتروني 
، طبعة ول، الجزء األبيروت، إلياس ناصف، الكامل في قانون التجارة والمؤسسة التجارية، منشورات البحر المتوسط79

 .68، ص 1981
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التي نصت على    08/ 04ن القانون رقم  م  4المادة  األمر الذي أعادت تأكيده  ،  و فرع أو أي مؤسسة كانت أ

  . 80" تجاري في القيد في السجل التجاريسة نشاط  يرغب في ممار   اعتبارييلزم كل شخص طبيعي أو  " أنه  

بذلك   االلكترونية  القاعدةتشكل  وهي  التجارة  لممارسة  االعتبار    العامة  بعين  األخذ  الخاصة مع  الطبيعة 

بمجرد الولوج  إذ أن  لبيئتها االفتراضية نظم ما يعرف بالسجل التجاري االلكتروني،  و  للتجارة االلكترونية

التجاري   للسجل  الوطني  للمركز  الرسمي  االلكتروني  "للموقع  إعالن مفاده  نجد  المركز الجزائري  ينهي 

الوطني للسجل التجاري إلى علم كافة المؤسسات أشخاص طبعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على  

 . "RCEستخرج السجل التجاري االلكتروني الذي يحمل الرمز م

فالمؤسسات مدعوة للتقيد بهذا االجراء من خالل القيام بعملية التعديل على مستوى الفروع المحلية  

المرسوم   هحدد ، وفق ما  للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا حسب مكان تواجد المحل التجاري

حيث ،  81نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني المقرر ل  18/211التنفيذي رقم  

المادة أنه  من  2  نصت  على  ف"ه  أو  يدرج  الطبعيين  األشخاص  للتجار،  التجاري  السجل  مستخرجات  ي 

 . "س.ت.إ"يدعى السجل التجاري االلكتروني "، رمز إلكتروني المعنويين

االلكترونية موضوعها البيع والشراء فإنه من إلزامية األمور أن يستتبع ذلك على اعتبار أن التجارة  

مثل ما اتبع في موضوع السجل التجاري االلكتروني أن يفرض المشرع الجزائري عند ممارسة مثل ذلك  

  قل انت  82المتمم للقانون المدني الجزائري المعدل و  10/ 05بصدور القانون ف  النشاط استصدرا فاتورة إلكترونية

الورق االثبات  نظام  االلكتروني والمشرع من  االثبات  نظام  إلى  االلكترونية مكانا  ي  للكتابة  بالتالي أصبح 

االثبات  قواعد  المادة    ،ضمن  في  جاء  ال  1مكرر  323حيث  أنهجزائري  المدني  القانون  من  يعتبر  "  على 

أكد من هوية الشخص  بشرط إمكانية الت،  بالكتابة على الورق  االثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كاإلثبات 

 محفوظة في ظروف تضمن سالمتها". الذي أصدرها وأن تكون معدة و

قد أخرج المشرع الجزائري الفاتورة من نطاق األحكام العامة الواردة في القانون المدني ليؤكد  هذا و

االلكتروني إعداد فاتورة إلكترونية  أنه على المورد    05/ 18من القانون    20وجوبها حيث جاء في نص المادة  

بالمقابل فإن  و،  االتصاالت االلكترونية  تسلم للمستهلك االلكتروني نتيجة كل بيع أو خدمة مقدمة عن طريق

عند تسليم المنتوج فعليا أو تأدية الخدمة إلكترونيا    االستالمالمستهلك االلكتروني مطالب بالتوقيع على وصل  

    .من قانون التجارة االلكترونية 17وفقا لما جاء في المادة 

ورة  أن المشرع لم يخص الفاتورة االلكترونية ببيانات تميزها عن الفات في هذا المجال  المالحظ  و

أوردته الفقرة الثانية وفقا لما    ،التجارة التقليديةمجال  بهما في    ينالتنظيم المعمولالعادية إذ أخضعها للتشريع و

المادة   نفس  طبيعةمن  أن  الوثيقة    إال  تجر   باعتبارهاهذه  محاسبية  قانونية  التوقيع  وثيقة  عن  للحديث  نا 

والتي نصت في فقرتها الثانية "...يعتد   05/07  من القانون المدني  327الذي تضمنته المادة    يااللكترون

االلكتروني  التوقيع  يكون  على أن    أعاله"  1مكرر323بالتوقيع االلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة  

 .  83مؤمن 

 
نشطة التجارية المتعلق بشروط ممارسة األو 2004وت سنة أ 14المؤرخ في  04/08المادة الرابعة من القانون رقم 80

 .18/08/2004الصادرة بتاريخ  52عدد الجريدة الرسمية المتمم،المعدل و
مستخرج   يحدد نموذج 2018أفريل سنة  5الموافق ل  1439رجب عام  18مؤرخ في  18/112المرسوم التنفيذي رقم 81

 روني.السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكت
م قوالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون ر 1975سبتمبر سنة  26في  خمؤرال 75/58ألمر رقم 82

 .2007ماي  13المؤرخ في  07/05والقانون رقم   2005المؤرخ في يونيو 05/10
مداخلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الوطنية الموسومة بحماية المستهلك   ،االلكترونيةفضال جمال عبد الناصر، الفاتورة 83

جانفي سنة  31يوم  بجامعة خميس مليانة ،العلوم السياسيةر الحالة المدنية بكلية الحقوق وااللكتروني المنظمة من قبل مخب 

 .15، ص 2018
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أضحت أهم مكونات نظام الدفع االلكتروني حيث تتم تسوية  أما عن وسائل الدفع االلكترونية التي  

لتجارية فهي تقنية تستخدم  حيث ال وجود لألوراق النقدية أو ا  ،طريق إلكتروني المعامالت االلكترونية عن

وهذا ما تخزينها  في تبادل المعلومات و  ةمغناطسيرو الكتسائل كهربائية أو مغناطسية أو ضوئية أو  فيها و

إليه  المركزي    تطرق  باعتبارالبنك  االلكتروني    األوروبي  دفع صدرت   أنهالدفع  عملية  كل  عولجت  و   " 

 . 84بطريقة إلكترونية 

  التي تقع على عاتق المشتري أو متلقي الخدمة في التعامالت   االلتزامات عليه يعد االلتزام بدفع الثمن من بين  و

عن طريق وسائل الدفع مقابل السلعة أو الخدمة المقدمة أما في المعاملة االلكترونية فيتم دفع الثمن    ،العادية

  ، يحدث خدمات بنكية تتم بوسائل إلكترونية   ل البنوك أو القطاع المصرفي عامةهذا ما جعو  االلكتروني،

لى إهذا االطار عمد المشرع من خالل االصالحات التي سبقت صدور قانون التجارة االلكترونية   في  و

المتعلق بالنقد    11/ 03مر  المتضمن الموافقة في األ  15/ 03خدمات إلكترونية من خالل القانون    استحداث 

(، حيث  1)   85المصرفيالذي يعد أول قانون جزائري تضمن التعامل االلكتروني في القطاع  و،  والقرض 

ول الخاص الواردة في الكتاب الخامس تحت عنوان التنظيم المصرفي في بابه األ منه و  69نصت المادة  

موال مهما يكن السند  أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل  "تعتبر وسائل الدفع كل األأنه    على  بالتعاريف

 ."سلوب التقني المستعمل أو األ

القانون  المشرع الجز  سنهذا وقد   الوفاء االلكتروني في المعامالت التجارية بموجب  ائري نظام 

لى الكتاب الرابع من القانون التجاري بعنوان  إ  ارابع  االذي أضاف باب  ،2005فيفري    06المؤرخ في  02/ 05

كما    23مكرر   543الدفع في المادة  حيث تحدث عن بطاقات السحب و  ،لتجارية في فصله الثالث السندات ا

تناول قانون التجارة االلكتروني الجزائري الدفع االلكتروني حيث جاء الفصل السادس منه تحت عنوان  

االلكترونية التجارية  المعامالت  في  المادة  ،الدفع  المعامالت   27ووضحت  في  الدفع  أن  القانون  نفس  من 

يتم   االلكترونية  المنتوجالتجارية  تسليم  أو عند  بعد  بها  عن طريق وسائل  ،إما عن  المرخص  وفقا    الدفع 

المشرع أن    اشترطحماية للمستهلك االلكتروني  ا على المتعاملين االلكترونيين وحفاظ،  للتشريع المعمول به

عتمدة مستغلة حصريا من طرف البنوك المومنشأة و  يتم الدفع من خالل منصات دفع مخصصة لهذا الغرض 

 .بريد الجزائرمن طرف بنك و

با االمر  تعلق  إذا  للحدود أما  العابرة  االلكترونية  التجارية  طريق    ،لمعامالت  عن  حصريا  يتم  الدفع  فإن 

 . 18/05من القانون  3فقرة   27االتصاالت االلكترونية وفقا لما جاء في المادة 

 العمالت االفتراضية وموقف المشرع الجزائري منها -5

ليس لها وجود ملموس، وال يمكن رصد حركتها باألسواق الدولية لكونها تتداول    االفتراضيةالعملة  

عبر األشخاص والمؤسسات عن طريق االنترنت، وتستخدم التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل األموال 

  بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزي التقليدي، وتتميز بأنها عملة ال مركزية، أي ال يتحكم بها غير 

مستخدميها، وال تملك رقما متسلسال وال تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعمالت التقليدية، 

بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة اإلنترنت دون وجود فيزيائي لها، وبالتالي تم تجاوز نظام التداول النقدي  

 
رسالة ماجستير،   ، دراسة حالة الجزائر،رفيةت المص، دور نظام الدفع االلكتروني في تحسين المعامالزهير زواش84

 .17، ص2010/2011سنة  ،الجزائر ،مدرسة الدكتوراه، كلية االقتصاد، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي
المؤرخة في   52 العدد القرض، جريدة رسميةالمتعلق بالنقد و 2003غشت سنة  26المؤرخ في 03/11مر رقم األ85

مؤرخة في   50 العدد جريدة رسمية 2010غشت سنة  26المؤرخ في  10/04المتمم باألمر رقم ، المعدل و27/08/2003

، جريدة  2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30في  المؤرخ 13/08المتمم بالقانون رقم و 10/09/2010

 . 2013ديسمبر   30المؤرخة في  68رسمية عدد 
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الر السلطات  أعين  بعيدة عن  بعملة غير ملموسة،  أالتقليدي  أوسمية،  الذهب  تغطية من  عمالت    و وجود 

  .86أجنبية تدعمها وإعادة الناس إلى عالم بال قيود 

مع البيتكوين حين أطلقتها جهة مجهولة تُدعى بـ    2008بدأت ظاهرة العمالت المشفّرة في العام  و

Satoshi Nakamotoالعمال وسائر  البيتكوين  يُميّز  ما  الرقمي"  النقدي  بـ"النظام  وصفتها  والتي  ت  ، 

بحاجٍة لمصرٍف  ليست  العمالت  دولة، فهذه  أو  بشكٍل مستقل عن أي مصرف  قيامها  واقعة  المشفّرة هي 

 Blockchainبل ببساطٍة، تعتمد على تقنية البلوكشاين    ،مركزي إلصدارها وال لوسيٍط الستكمال معامالتها

Technology    وهي عبارة عن سجل عام موّزعDistributed Ledger  تسمح بتسجيل البيانات ونقلها ،

 .87Cryptographyعلى الشبكة مستندةً إلى تقنية التشفير 

اعتقد البعض أّن العمالت المشفّرة ثورة في عالم المال واالقتصاد والتكنولوجيا، لقدرتها على تهديد  

النقود  إصدار  سلطة  تحتكر  التي  المركزية  أي  ، المصارف  عن  بمعزٍل  قيامها  من  الرغم  مصرف   على 

ووسيط، فإنّها توفّر السرعة الفائقة في إتمام العمليات التي تُنجز مقابل رسم تحويل بخس، في ظل بيئة رقمية  

 . Pseudonymأو على األقل بشبه الَمْجُهوِليَّة  Anonymityآمنة ومشفّرة مزّودة بخاصية الَمْجُهوِليَّة  

و االفتراضية  العمالت  لتحّول  كافلة  الخصائص  هذه  للمجرمين  كانت  حاضنة  بيئة  إلى  المشفّرة 

السيبرانيين الذين اتّخذوا منها ملجأ إلخفاء محاصيلهم الجرمية، ووسيلة مبتكرة الرتكاب جرائمهم خصوًصا  

اإلنترنت   لشبكة  الباطني  النطاق  كانت   DarkWebفي  ولطالما  القانون.  إنفاذ  متناول سلطات  بعيدًا عن 

السيبراني، نظًرا لسيادة القوانين واألنظمة التي تُمّكن من تتبّع أي  المصارف غير محبّبة من قبل المجرم  

 حركة مشبوهة ومالحقتها، وصواًل إلى مصادرة األموال غير المشروعة كافة.  

وعليه، كان من المتوقع أن تؤدّي العمالت االفتراضية والمشفّرة دوًرا محوريًا في عالم اإلجرام  

ة الدفع الرئيسية في السوق السوداء المخفية في زوايا اإلنترنت، والتي  اإللكتروني، فقد تحّولت إلى وسيل

توفّر سوقًا لبيع السلع المحتكرة أو الممنوعة كالمخدرات واألسلحة، والخدمات غير المشروعة كاإلتجار  

ل  ناهيك عن استغاللها لتمويل المنظمات اإلرهابية وتبييض األموا  ،باألشخاص واألسلحة واألعضاء البشرية

 وسائر الجرائم االقتصادية والمنّظمة العابرة للحدود.

 نجد؛ االفتراضيةأشهر العمالت ومن 

العملة األشهر في عالم  ن"، وهي  بيتكوي سميت "مشفرة    ظهرت لنا أول عملة إلكترونية  2009في عام  =

، كما أنها األعلى  العمالت األخرىاول بها في مقابل  العمالت اإللكترونية، التي ينصح جميع المستثمرين التد 

 .من حيث القيمة السوقية

 "لتكوين"  اسمهاعملة    باختراعالمهندس السابق لدى شركة جوجل    "تشارلي لي" ، قام  2011أما في عام  =

(LTC) وال توجد عملة أخرى   امن مكانهتها  لم تستطع زحزحإال أنها ، "لبيتكوينلعملة "ا، وظهرت كبديل

 ". البيتكوين "استطاعت أن تفعل هذا، بالرغم من أنها متقاربة جدا مع 

حيث تحتل المرتبة  "،   (Ripple) الريبل"، ظهرت عملة من أشهر العمالت الرقمية وهي  2013في عام  =

حيث أن الثانية    " منالبيتكوين"عن   تلك العملة  تختلفو الثالثة في عالم العمالت الرقمية من حيث السيولة،  

 .ريد دعمهفنظام المصرفي التقليدي، أما األولى التريد أن تستبدل 

أنظمة الدفع اليوم هي بمثابة ما كان عليه البريد اإللكتروني    فهي  بشكل مبسط  "الريبل"لفهم عملة  و

ببناء نظامه الخاص لعمالئه، ألنه في   الثمانينيات، فقد قام كل مزود  حال استخدم الناس أنظمة في أوائل 

 
من معه، تداعيات العملة االفتراضية عل األمن القومي، البحث في إمكانية النشر من جهة فاعلة غير  جوشوا بارون و86

 . 1، ص 2015، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، RANDحكومية، مؤسسة 
،  108د مارلين أورديكيان، العمالت االفتراضية المشفرة في الحقل الجنائي السيبراني، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العد87

 .35، ص 2019نيسان 
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لتربط    "الريبل "مختلفة سوف يكون بإمكانهم التفاعل بسهولة مع بعضهم البعض، لذلك تم تصميم شبكة عملة  

 .88" أنظمة الدفع المختلفة مع بعضها بعًضا 

وهي عملة رقمية، تعتبر نسخة أكثر   Dash" داش"بإنتاج عملة    "إيفان دوفيلد "، قام  2014  جانفيفي  =و

البتكوين بينما في أ"سرية من  تم2014ريل  ف،  الرقمية   ،  العملة  ذاته أطلقت  "المونرو"إنتاج  العام  ، وفى 

 .من أجل تدعيم االقتصاد الصيني "نيو" الحكومة الصينية العملة الرقمية 

باختراع ثاني أشهر وأفضل العمالت الرقمية    "فيتاليك بوتيرين   "، قام المبرمج الروسي2015وفي عام  =

منصة ال مركزية  وهي عملة افتراضية أو رقمية و   ,(Ethereum)" اإليثريوم"   عملةب  سميت   لى اإلطالقع

“اإليثريوم” كعملة رقمية مفهوم وضعها وماهيتها، بينما كمنصة ال مركزية، فهي أمر في    في الوقت ذاته،

 !غاية األهمية والخطورة

ح بإنشاء عقود ذكية بطريقة تحاكي العقود  اإليثريوم” يهدد وظيفة عمل الحكومة، حيث أنه يسم“

من شروط العقد التقليدية، ويتأكد من أن جميع بنود العقد قد تم اإليفاء بها، ويضمن عدم اإلخالل بأي شرط 

 . دور السلطة في الحياة الواقعية، وهو بالضبط 

 

إلى ظهور تقنيات  ومع انطالق الحقبة الرابعة من الثورة الصناعية المبنية على ثورة رقمية أفضت 

متطّورة جدًا، أحدثت تغييرات جذرية في شتى األصعدة وباألخص األسواق العالمية التجارية واالقتصادية  

االصطناعي   الذكاء  منها  نذكر  األشياء    Artificial Intelligenceوالنقدية،   Internet ofوإنترنت 

Things    والحوسبة الكميةQuantum Computing    والبيانات الضخمةBig Data    على غرار البيانات

الفسحة   Personal Dataالشخصية   السيبرانيون هذه  المجرمون  الرقمية... فسرعان ما حّول  والعمالت 

المفعمة بالتفاؤل إلى فسحة تشاؤمية، بحيث تضافرت هذه التقنيات والتقت تحت النطاق الجرمي الرقمي، 

تسّهل أداة جرمية  إحداها  االفتراضية    فأضحت  والعمالت  الشخصية  البيانات  ولعّل  فعل جرمي.  ارتكاب 

شّكلت الحزمة األكثر مالءمة للمجرمين، فيعمد هؤالء مثاًل إلى خرق الخصوصية للحصول على بيانات  

البتزاز  األشياء  إنترنت  أجهزة  استعباد  على  أو  افتراضية،  لتسهيل سرقة عمالت  تُستغل الحقًا  شخصية 

 ن تسديد فدية بالعمالت المشفّرة.ها بتسريب بياناتها أو محوها فيما لو تمنّعت عالضحية وتهديد 

نظًرا   الجرمية،  الظاهرة  تفّشي هذه  في  القانون  إنفاذ  المشّرعة وأجهزة  الجهات  أسهمت  بدورها، 

م  للقصور على المستوى التشريعي من الناحية الموضوعية واإلجرائية والتقنية سواء على الصعيد الدولي أ

ء مبدأ شرعية الجرائم  الداخلي، األمر الذي سمح بإفالت مرتكبي هذه األفعال من المالحقة الجزائية من جرا

 والعقوبات. 

، الذي حرص على للمشرع الجزائريوينبغي لفت االنتباه هنا إلى مسألة في غاية األهمية بالنسبة  

التي نصت 89  2018قانون المالية لسنة  من    117تحديد العمالت التي يجوز تداولها من خالل نص المادة  

 على أنه "يمنع شراء العملة االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها. 

العملة االفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو االنترنت عبر شبكة االنترنت، وهي تتميز بغياب الدعامة  

 لبطاقة البنكية. المادية كالقطع واألوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو با

 
أحمد بوخريص، العملة االفتراضية خصائصها ومخاطرها، المركز الديموقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، 88

، https://democraticac.de/?p=58064#_ftn2، على موقع االنترنت 2018ديسمبر  20االقتصادية والسياسية، 

 . 16:30على الساعة  16/1/2021ريخ االطالع تا
، يتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر  27هــ الموافق لـــ  1439ربيع الثاني عام  8مؤرخ في  11-17قانون رقم 89

ربيع الثاني  9الموافق لــ  2017ديسمبر  28الصادرة بتاريخ  76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2018

 .54هــ، ص  1439م عا

https://democraticac.de/?p=58064#_ftn2
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، إال أن نجد أن الحالة العامة التي  يعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها"

 لم تكن في محلها، خاصة أن هناك العديد من القوانين التي تنظم مسألة العملة والحماية المقررة لها. 

 اإلدارة االلكترونية  :الثانيالفرع 

  ي اإللكترونإن اإلدارة االلكترونية من النماذج المعتمدة من طرف الحكومة اإللكترونية، وهي الوجه   

لإلدارة التقليدية التي تسعى إلى تقديم الخدمات العامة عبر المرافق العامة التي تنشئها الدولة لهذا الغرض،  

وبذلك تتحول الخدمة العامة إلى خدمة عامة إلكترونية، والمرفق العام إلى مرفق عام إلكترونية ونظرا إلى 

   الدراسة ال تسمح لنا بدراسة كل أشكال وأنواع اإلدارة اإللكترونية سوف نقدم بعض األمثلة ع ذلك. 

  العاليالتعليم في مجال   ةاإلدارة اإللكترونيأوال: 

العالي مجال واقع جدا على  الحديث عن استع  التعليم  مال تكنولوجيا االعالم واالتصال في مجال 

اعتبار أنه مس كل المجالت ذات الصلة بمرفق التعليم العالي ممس يصعب علينا دراستها كلها وعليه سنركز  

  ا نولوجي على التعليم االلكتروني كنموذج، بعد ذلك نعرج إلى موقف المشرع الجزائري من استعمال تلك التك

 في نفس المجال. 

 دور االنترنت في تطوير التعليم الجامعي -1

تعتبر االنترنت من أبرز المستحدثات التي أنتجتها التقنية في القرن العشرين، وقد أدى استخدام تلك  

التعليم التقنية في العملية التعليمية إلى إحداث تطور مذهل وسريع في التعليم الجامعي، ومن بين مظاهره  

ات المفتوحة، أي أن االتصال فيه  الذي يقصد به "ذلك القسم من التعليم الذي يرتكز على الشبك  االفتراضي

مضمون عن طريق شبكة االنترنت فقط حيث يتم تزويد المتعلم بما يحتاجه من معارف في مختلف المواد  

وذلك  والتدريب  التأهيل  بغرض  أو  التعليمي  المستوى  رفع  بغرض  المختار،  االختصاص  أو  المنتقاة 

االلكترونية، البريد االلكتروني، مجموعات الدردشة   باستخدام، الصوت، الفيديو، الوسائط المتعددة، الكتب 

 .90والنقاش..."

وكذلك عرف بأنه "عبارة عن مجموعة من العمليات المرتبطة بنقل وتوصيل مختلف أنواع المعرفة 

والعلوم والمقررات والبرامج إلى المتمدرسين )المتعلمين( في مختلف أنحاء العالم باستخدام تقنية المعلومات 

 .91ذلك، شبكات االنترنت واألقراص المدمجة، عقد المؤتمرات عن بعد" ويشمل 

ويعتبر كذلك بأنه "التعليم االفتراضي نوع من التعليم االلكتروني الذي يتيح للمتعلم أو المتمدرس  

االستفادة من كل خدمات الدراسة التقليدية )كتب، خدمات طالبية، تدريس( فضال عن كل ما تتيحه شبكات 

التقليدي ويجنب  المعلوما التعليم  المعلومة في  البحث عن  فترة  ت على االنترنت، ويختصر بطريقة فعالة 

المتعلم مشاكل الروتين التقليدية األخرى من التسجيل ومراجعات وغيرها، كما يوفر إمكانات اقتصادية هائلة  

 . 92املة إدارية وفنية" من خالل اختصار عمليات البناء للجمعات والمكتبات وما يتبعها من خدمات ويد ع

وأما عن أهمية استخدام االنترنت في التعليم الجامعي؛ فتعد تكنولوجيا االعالم واالتصال وخاصة  

شبكة االنترنت أحد البدائل التي يمكن توظيفها في التعليم الجامعي، بهدف مواجهة التحوالت العالمية السريعة 

باعتباره عامال من عوام المعلوماتية  التنمية، من هذا في مجال  متطلبات  لتواكب  التحوالت  هذه  تنظيم  ل 

 المنطلق يمكن اختصار األهمية في النقاط التالية: 

بأحدث - الطلبة  من  المتعلمين  تزود  إذ  الجامعية،  المؤسسات  في  التعليم  مصادر  من  مهم  مصدر  تمثل 

 المعلومات.

 
عبد هللا بن عبد العزيز الموسى، استخدام الحاسب اآللي في التعليم، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية،  90

 .177، ص 2002
كة هالة طه بخش، الطالب وتحديات المستقبل: رؤية في ظل مفهوم مدرسة المستقبل، كلية التربية، جامعة أم القرى، الممل 91

 .25العربية السعودية، ص 
 . 257-256، ص 2006أحمد خطيب، الجامعات االفتراضية، عالم الكتب الحديث، عمان، األردن،  92



36 

 

ألنشطة التي تقدمها هذه األخيرة، إلى جانب  استخدامها وسيلة للتعريف بالمؤسسات الجامعية وبالخدمات أو ا-

 نظام القبول فيها وبالمقررات التي تطرحها. 

استخدام شبكة االنترنت، يمكن أعضاء هيئة التدريس التواصل وتبادل األراء والوثائق والدراسات فيما  -

 ليمية.   بينهم، كما يمكن التواصل مع الطلبة واطالعهم على نتائجهم ومشاركتهم في العملية التع

تحديث األنظمة التعليمية وأساليب التدريس، إذ بدأت بعض المؤسسات الجامعية تعيد التفكير في أنظمتها  -

 التعليمية، كالجامعات االفتراضية والتعليم عن بعد. 

إمكانية الحصول على البحوث الحديثة من المؤسسات الجامعية ومراكز البحث المتخصصة بسرعة كبيرة، -

 ل خدمة نقل الملفات إلى جانب اعتمادها كوسيلة لنقل المعلومات بين المؤسسات الجامعية. وذلك من خال

إليها - االنتساب  وطريقة  الجامعية  المؤسسات  هذه  مواقع  على  التعرف  يمكن  االنترنت  شبكة  خالل  من 

 .93والوصول إليها عن طريق قاعدة بيانات المركز العالمي للتعليم عن بعد 

جامعي وربطه بالتنمية الشاملة من خالل مالئمته مع التكنولوجيا الحديثة، وتلبية احتياجات تطوير التعليم ال-

سوق العمل بالكفاءات البشرية العالمية، آلن طبيعة المهن تتغير مما يفرض على التعليم الجامعي التجاوب  

 مع تلك التطورات السريعة. 

 ترونية جودة خدمات التعليم العالي من خالل اإلدارة االلك-2

واألكاديمية    التعليمية  والبرامج  وأنشطته،  التعليم  وظائف  العالي  التعليم  في  الجودة  مفهوم  يشمل 

 والبحوث واألساتذة والطالب والبنى التحتية وتوفير الخدمات للمجتمع المحلي والبيئة األكاديمية.

استخدامها أن  الجودة؛ حيث  تحقيق  أحد مرتكزات  تعد  االلكترونية  الذكي وإعادة رسم وتصميم    واإلدارة 

التنظيمات واألساليب اإلدارية وفقا لمتطلباتها يعد أحد مبادئ إدارة الجودة التي يجب مراعاتها في جميع 

 جوانب العملية التعليمية داخل المؤسسات الجامعية. 

التنفيذية وأعضاء وأشارت نتائج دراسة تم إجراؤها على عينة مكونة من رؤساء ومديري اإلدارات  

فرق الجودة في أربع جامعات في منظومة التعليم العالي األمريكية إلى أن تخطيط نظام إدارة الجودة يتطلب  

االستعانة بمفاهيم وعمليات واستراتيجيات وخطط تكنولوجيا المعلومات، وأن هذه األخيرة قد أثر في نتائج  

 .94تطبيق فكر الجودة

االلكترونية دور هام في تحقيق جودة النظم اإلدارية والمالية بالجامعة من خالل تحسين  ولإلدارة  

والتقويم، وفي  والتوجيه والرقابة  والتحفيز  والتنظيم واالتصال والتنسيق  القرار  التخطيط واتخاذ  عمليات 

خاللها معلومات ذات  توفير الوقت والجهد والمال من خالل تعميق الالمركزية واالستقاللية حيث تتوافر من  

جودة للتخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار والضبط والتقويم، كما أنها تتيح فرص التعاون والمشاركة في  

 .95جمع وتحليل واستخدام المعلومات بين كافة القطاعات واإلدارات واألقسام 

لمعلومات، كما تساهم  كما أن اإلدارة االلكترونية لها بعد اقتصادي حيث أنها تمنع تعدد النسخ من ا

في تقليل أماكن تخزين الملفات وتيسير عملية حفظ السجالت تقارير تقييم األداء للعاملين من إداريين وأساتذة 

التكلفة  تقلل  كما  المعلومات  وتوزيع  ونشر  وتحرير  عملية جمع  في  هائلة  تسهيالت  تتيح  كما  وموظفين، 

 لل القوى البشرية العاملة مما يؤدي إلى وفرة في الوقت والمال.بالنسبة لعملية االتصال وتبادل المستندات وتق

 
مجدي عزيز إبراهيم، التقنيات التربوية رؤى لتوظيف وسائط االتصال وتكنولوجيا التعليم، مكتبة األنجلو، القاهرة،  93

 .275، ص 2002
دراسة تحليلية  -عال عبد الغني عمر علي، اإلدارة االلكترونية أداة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة واالمتياز في السودان 94

-2013، أطروحة دكتوراه فلسفة في الجودة الشاملة واالمتياز، السودان، -ان للعلوم والتكنولوجيا وتطبيقه على جامعة السود

 .35، 31، ص 2016
خنشور جمال، عبابسة تونس، مساهمة اإلدارة االلكترونية في تحسين جودة خدمات التعليم العالي في الجزائر بين الواقع   95

 .368، ص 2020، سنة 02، العدد 12والمأمول، مجلة آفاق علمية، المجلد رقم 
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تتيح   كما  اإلدارية،  األنشطة  وتحسين جودة  العمل  تدفق  في  االلكترونية  لإلدارة  الجيدة  التوظيف  ويساهم 

 فرص المعالجة السريعة لنتائج الطالب والشهادات والنسخ طبق األصل وتقلل األخطاء.    

 ري من استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال في التعليم العالي  موقف المشرع الجزائ-3 

من خالل مشروع الحكومة االلكترونية تم تحقيق العديد من المزايا المهمة جدا بالنسبة لمرفق التعليم، 

حيث تطورت أنظمة المؤسسات التعليمية وطرق التدريس بها، وتحولت شبكة االنترنت إلى وسيلة ضرورية  

وقد   ؛والجامعات تقدم كل ما يحتاجه الدارس من صور وتجارب وأبحاث ومعلومات وغيرها  في المدارس

حققت هذه الشبكة تواصالً مهماً بين الطالب والمدرس، ومن بينها أنه يمكن للطالب أن يستفسر عن األمور 

 .96الغامضة بخصوص موضوع ما، وتقريب المسافة بين المعلم والمتعلم 

بعد بديالً عن التعليم التقليدي نظرا للتضخم السكاني وعجز الجامعات عن استيعاب ويأتي التعليم عن  

الكم الهائل، وقد أثبتت البحوث التي أجريت على هذا النوع من التعليم على أنه يوازي أو يفوق في التأثير  

 .والفاعلية النظام التقليدي، وذلك عندما تستخدم فيه كل التقنيات بكفاءة

ة إلى أن استخدام شبكة االنترنت في التعلم أدى إلى تطور مذهل وسريع في العملية  وتجدر اإلشار

تعليم العالي والبحث العلمي على  عملت وزارة ال ، بحيث  التعليمية، كما أثر في طريقة أداء المعلم والمتعلم

 التصال. باالرتكاز على تكنولوجيات المعلومات واداري لالرتقاء بأداء هذا القطاع تقديم نموذج ا

دف لدعم  اهالوربية،  للجنة األ  Avicenneالمجال مشروع    من أهم المشاريع التي طبقت في هذاو

من خالل انشاء روابط شبكية    ،مشروع الجامعة االفتراضية واالرتقاء بمستوى جامعات البحر المتوسط

يقوم بدور هام في الذي    ،(LEEPADبعد الذي تعزز بفضل الممون )نها بهدف تطوير نظام التعليم عن  بي 

ن التوجه نحو انفتاح الشبكة على الزبائن ومؤسسات التكوين، حيث تتوفر على بناء ا التغطية الشبكية وضم

 . قاعدي للموارد البيداغوجية تسمح بتسهيل عملية التعليم عن بعد وترقيتها

 تم االعتماد على شبكة االنترنت في العديد من العمليات منها: و

ولي بمأل بطاقة الرغبات  التسجيالت الجامعية لحاملي شهادة الباكالوريا الجدد، سواء التسجيل األ-

 ( أو التسجيل النهائي أو مرحلة الطعون. www.mesrs.dzالمتاحة على مستوى الموقع الرسمي للوزارة )

وخدما- النتائج  ونشر  للترشح  المسابقات  فتح  بإعالن  الجامعات  بوابات  خدمات  المكتبة  تقديم  ت 

 رضية الرقمية للمجالت العلمية.االفتراضية، واأل

 : في الجزائر واقع عصرنة قطاع العدالةثانيا: تكنولوجيا االعالم واالتصال و

نظرا  (، 2017-1999بين)  اهتمت الدولة الجزائرية بإصالح عصرنة قطاع العدالة خالل الفترة ما

،  والمعلومات لعمومية نتيجة الضغط على طلب الوثائق  قصور في أداء الخدمة ا من  هذا القطاع  لما عرفه  

الو لعدد   زيادةإلى  األهداف   الكبيرة  تحقيق  عن  عاجزة  القضائي  العمل  وسائل  أصبحت  أين  المنازعات 

أن العدالة ا  ، وبموادر ومظاهر الفساد اإلداريبمما أدى إلى ظهور    واكبة متطلبات المواطنينالمرجوة وم 

مرفق العدالة وعصرنته ومراجعة جوانب    إلصالحهي أحد ركائز بناء دولة القانون ظهرت الحاجة الملحة  

العمل، باإلجراءات ووسائل  أو  بالقوانين  كانت مرتبطة  به سواء  واالختالالت  هذا    القصور  حيث عرف 

   ه.يث وتطوير وعصرنتالقطاع الحساس بالنسبة للدولة والمواطنين قفزة نوعية وكبيرة في تحد 

والمادية      البشرية  الوسائل  كل  بتوفير  وذلك  العدالة،  قطاع  لعصرنة  برنامج  الجزائر  تبنت  أين 

ويمكن ايجاز هذه اآلليات   ؛والتقنية ألداء هذه المهمة وتقديم خدمة عمومية تتوافق مع متطلبات المواطنين

 يلي:   كما

   آلليات التنظيمية:ا-1

 
 .81، ص 1999عبد هللا عمر الفرا، المدخل إلى تكنولوجيا التعليم، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 96
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المديرية العامة  تواها تتكفل بعصرنة القطاع وهي "دل باستحداث هيئة على مسقامت وزارة العأين  

يره الداخلي وعالقته يس تظام القضائي من حيث تنظيمه و نحيث تتولى مهمة عصرنة ال ،97لعصرنة العدالة" 

 مع المحيط الوطني والدولي، وتكفل بهذه الصفة بما يأتي: 

 جل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة انجاز ذلك.أعمال والوسائل الضرورية من اقتراح األ=

 ضمان ضبط مقاييس اإلجراءات والوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي اإلدارة. =

تكفل وتهدف هذه األخيرة لل؛  واالتصال  ضمان ترقية استعمال أداة االعالم اآللي وتكنولوجيات االعالم=

والوصول   برنامج اإلصالح  للقاضي  إبإنجاز  وتمنح  فعالية وسرعة  بأكثر  المواطن  متناول  لى عدالة في 

تمام مهامهم على  ومختلف الشركاء )المحامين، محضرين القضائيين، إدارة عمومية( كل الوسائل التقنية إل

 . 98ح وعصرنة قطاع العدالةصال إرادة الحقيقية لقيادة برنامج أحسن وجه، كما تعكس هذه المديرية اإل

  اآلليات التشريعية:-2

العدل  و وزارة  برنامج  استخدام إهادف  التدعم  وتكثيف  وتعميم  العدالة  لقطاع  العميق  اإلصالح  لى 

 المتعلق بعصرنة   2015الصادر في سنة    0399- 15تكنولوجيات االعالم واالتصال في مرفق القضاء بقانون  

والتي تمحورت    ،العدالة وهو القانون الذي يسمح باستعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال في مجال القضاء

وتناول الفصل الثاني المنظومة المعلوماتية    الهدف من هذا القانون في الفصل األول،  يد تحد   ؛فصوله حول

لى ما تضمنه كل من الفصل إباإلضافة    ،هاد على صحة الوثائق االلكترونيةالمركزية لوزارة العدل واالش

واستعمال المحادثة المرئية   ،ياإللكترونالقضائية بالطريق    ت واإلجراءاع من إرسال الوثائق  بالرا  الثالث و

القضائية اإلجراءات  أثناء  بعد  واألخير  عن  الخامس  الفصل  ليتعرض  الجزائية  األ لى  إ،  تجرم  التي  حكام 

 . ل غير قانوني للتوقيع االلكترونياالستعما

 :  اآلليات التقنية -3

ي  التنظرا لخصوصية المعطيات والمعلومات التي تدخل في صالحيات ومهام مرفق القضاء وو

اصدارها، حرصت وزارة العدل كل الحرص على استعمال وسائل تقنية   أو تسليمها أويتكفل بالحفاظ عليها  

 جد متطورة وذات جودة عالية تلبي الخدمة الحساسة الموكلة لها ونذكر منها: 

 الشبكة القطاعية لوزارة العدل: -أ

بحيث   العدل  وزارة  مشكلةإ قامت  قطاعية  شبكة  داخليةمن    نشاء  محلية  كل    شبكات  مستوى  على 

القضائية بين مختلف مصالح   ،الجهات  للمعطيات  الفوري والمؤمن  االلكتروني والتبادل  تضمن االتصال 

االنترانت  نظام  أينالقطاع وفق  باإلضافة  بين  ط  برالتم    ؛  العقابية  والمؤسسات  القضائية  الجهات  لى  إكل 

تجريبيين هما مجلس قضاء    موقعينشبكات المحلية على مستوى  المحكمة العليا ومجلس الدولة، وتم وضع ال

 .2006100لى المواقع المتبقية في سنة إ، وتمت التوسعة 2004الجزائر ووهران سنة 

المتعلق بعصرنة العدالة، تم إعادة هيكلة شبكة االتصال القطاعية    03-15وتجسيدا ألحكام القانون  

 ومن بينها:  ا ومعطيات وطنية مركزية مع تعزيز الحماية لهوذلك من خالل االعتماد على قواعد 

 .2014جانفي   20إرساء قاعدة معطيات مركزية خاصة بشهادة الجنسية وقد دخلت حيز الخدمة في =

الخدمة في  = القضائية ووضعت في  السوابق  قاعدة معطيات مركزية خاصة بصفيحة  فيفري    25إرساء 

2014. 

 
 www.mjustice.dzالموقع اإللكتروني لوزارة العدل: 97
(، مقال منشور  2017-1999لة )عرض تجريه مرفق العدا بواشري أمينة وسالم بركاهم، اإلصالح اإلداري في الجزائر98

 .208، ص 2016، جانفي 11، العدد 06المجلد  ،3بالمجلة العلمية لجامعة الجزائر 
، الصادرة في  06، المتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية العدد 2015فيفري 01المؤرخ في  03-15القانون  99

 .2015فيفري 10
 .148، ص 2015-2014بن يوسف محمد، اصالح الخدمة العمومية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة الجزائر، 100
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 التاريخي. باألرشيفاصة  إرساء قاعدة معطيات مركزية خ=

 إرساء قاعدة معطيات خاصة بأوامر بالقبض واالخطارات بالكف عن البحث.=

 انشاء تطبيقة مركزية للتسيير اآللي لطلبات الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.=

 انجاز أرضية خدمات األنترنت: -ب

لى  الهدف منها إ  ،للدخول لعالم االنترنت ذات نوعية  بأرضية  2003تم تزويد قطاع العدالة في سنة  

 :101األرضية على المواقع التالية تلك وتحتوي  ؛تعميم وصول المعلومة لكل موظفي العدالة

التالي:= العنوان  على  االنترنت  عبر  عليه  المطلع  العدل  لوزارة  المركزي  الواب   موقع 

//www.mjustice.dz :http منها الذي يحتوي على عناوين بريد الكترونية : 

-  contact@mjustice.dz :     هذا العنوان الذي يسمح للمواطنين بطرح انشغاالتهم وتساؤالتهم في مختلف

 سرة، االحداث، شؤون المحبوسين ...، ويتم اإلجابة عليها. القضايا التي تهمهم كقضايا األ

-infocasier@mjustice.dz :   وص خدمة طلب تلقي شهادة الجنسية  لإلجابة على أسئلة المواطنين بخص

 عبر االنترنت.

infonasionalite@mgustice.dz  : لإلجابة على أسئلة المواطنين بخصوص خدمة طلب تلقي

 عبر االنترنت.  03صحيفة السوابق القضائية رقم

 مركز شخصنة شريحة االمضاء االلكتروني: -ج

سبتمبر   13لإلمضاء اإللكتروني ابتداء من  حيث دخلت حيز التنفيذ ما يسمى بشخصنة الشريحة  

، كما تم انشاء سلطة التصديق اإللكتروني وتطوير الخدمات القضائية عبر األنترنيت من خالل  2014102

رقم   القسيمة  العدلية  السوابق  صحيفة  سحب  عبر    03امكانية  إلكترونيا  ممضيتان  الجنسية  شهادة  وكذا 

قة على صحة الوثائق القضائية الممضاة الكترونيا والمسحوبة عبر االنترنيت، وتم وضع آلية جديدة للمصاد 

 االنترنيت، وكذا إرسال الوثائق واالجراءات القضائية بالطرق اإللكترونية. 

 االعالم اآللي لوزارة العدل:  ألنظمةوضع حيز الخدمة الموقع االحتياطي -د

العدالة لمرفق  العمومية  الخدمة  لطبيعة  بمصالح  وحساسية    نظرا  الرتباطها  القضائية  المعطيات 

، وعلى ذلك تم  المستمر تعد ضرورة استراتيجية ملحةوجل السير الحسن  أن حماية النظام من  إ ف  ،المواطنين

  03وتم ذلك في     DATA CENTERلحماية مركز البيانات األساسي   BACKUPانشاء موقع احتياطي  

 بالقليعة.  2015ماي 

 في تحسين الخدمة العمومية نذكر أهمها:  ساهمت إنجازات أخرى باإلضافة إلى 

   .في اإلجراءات القضائية ADNاستعمال البصمة الوراثية =

  .الشباك االلكتروني=

  .تتبع مآل الملف القضائي=

 . SMSالتبليغ عبر =

 . السوار االلكتروني=

 المحاكمة عن بعد.

 االجراءات القضائية والمحاكمة:  استعمال تقنية المحادثات المرئية عن بعد في-هــ

حيث فّصل المشرع في هذه التقنية من خالل تحديده لشروط استعمالها وكذا االجراءات الواجب 

 اتباعها: 

 
 .05، ص 2015زارة العدل، سبتمبر السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، و101
 .07-06السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، مرجع سابق، ص 102
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 :103شروط االستعمال -

حيث يمكن استجواب وسماع األطراف المتقاضية عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد شرط   

االرسال وأمانته، ويتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سالمتها وترفق  أن تضمن هذه الوسيلة سرية  

بملف االجراءات، كما يجب تدوين جميع التصريحات وحرفيا على محضر يوقعه كل من القاضي المكلف  

 بالملف وأمين الضبط. 

 : 104اجراءات استعمال المحادثة المرئية عن بعد-

أسلوب المحادثة المرئية عن بعد من خالل استجواب أو سماع يحق لقاضي التحقيق أن يستعمل   

 شخص أو اجراء مواجهات بين عدة أشخاص. 

المدنية وحتى    الشهود واألطراف  لسماع  التقنية  هذه  استعمال  الموضوع  لقاضي  أيضا  يمكن  كما 

شرط موافقة   الخبراء، وبحق كذلك لقاضي الجنح أن يلجأ بدوره لهذه التقنية لتلقي تصريحات متهم محبوس

 النيابة العامة وكذا المتهم على ذلك. 

تلقي   المطلوب  الشخص  إقامة  مكان  من  األقرب  المحكمة  بمقر  الحديثة  التقنية  هذه  استعمال  يتم 

تصريحاته، لكن بحضور وكيل الجمهورية المختص اقليميا وكذا أمين الضبط، وما على وكيل الجمهورية  

 سماعه ثم يعدّ محضرا لذلك.  إال التحقق من هوية الشخص الذي تم

أّما إذا كان ذلك الشخص محبوسا فتتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها   

 الحبوس. 

 قطاع البريد واالتصاالت تأثير استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال ثالثا: 

التنظيمية في هذا القطاع بصدور قانون   والمواصالت السلكية والالسلكية    البريد بدأت التعديالت 

الشبكات   03-2000رقم   وتسيير  واستغالل  التنظيم  بين  الفصل  معززا  المنافسة  نحو  القطاع  فتح   ،الذي 

وتطبيقا لذلك أنشئت سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتي تحولت بموجب القانون رقم  

كما تم فصل مؤسسة بريد الجزائر كمؤسسة    ؛االت االلكترونيةإلى سلطة ضبط البريد واالتص  2018-04

 . الجزائر كمؤسسة عمومية اقتصادية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومؤسسة اتصاالت 

 : ، حيث تم2000ورا ملحوظا منذ سنة  عرف مجال االتصاالت تطو

 استبدال كل المراكز الهاتفية التماثلية بمراكز رقمية.  -

 لهاتف لكافة البلديات في إطار برنامج االنعاش االقتصادي. تعميم الربط با -

 . انشاء قواعد لربط االنترنت وتحسينها في إطار التدفق تدريجيا -

 من أهم التطبيقات التي عرفها القطاع: و

 . وراق النقدية آلياخدمة الشباك االلكتروني، وتتمثل في االجهزة اآللية لسحب األ -

بطاقة يتم استعمالها للحصول على الخدمات المالية لدى عبارة عن  هي    ؛ التيبطاقة السحب االلكترونية   -

يتمكن المواطن بواسطتها من سحب النقود    ، أينمؤسسة بريد الجزائر، تعمل مع وجود الشباك االلكتروني

 السرعة.و عبر الوطن، وتوفر عناصر األمن أتوماتيكيمن أي شباك بريدي أو موزع 

على مستوى العاصمة    2007بريد الجزائر في توزيع هذه البطاقات في جانفي  وقد باشرت مصالح  

ليتم تعميمها الحقا في كل الواليات، وقد عملت مؤسسة البريد على توفير نفس الخدمات على شبكة االنترنت  

 لتخفيف الضغط على الشبابيك البريدية وتقريب االدارة من المواطن وتقديم خدمات عن بعد.

كخدمات االطالع على الرصيد وطلب نموذج   ،األخرىااللكترونية  ة البريد بعض الخدمات  وتقدم مؤسس 

 الصك البريدي والحصول على كشف على الحساب.

 
 ، مرجع سابق. 03-15من القانون رقم  14المادة  103
 ، مرجع سابق. 03-15من القانون رقم  15المادة  104
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تحت اسم بوابة المواطن   2010االشراف على البوابة الرسمية للحكومة االلكترونية التي تم اطالقها سنة   -

www.elmouwatin.dz   متوفرة بنسختين العربية والفرنسية، شاملة لكل ما يحتاجه المواطن من خدمات

ومعامالت تنشر دوريا معلومات متعلقة باإلجراءات المتخذة والمعلنة عنها، مع إمكانية تحميل استمارات  

 وتقدم هذه البوابة:  ؛رسمية

قديم مجموعة من الروابط المفيدة للمؤسسات الرسمية مجموعة من الخدمات للمواطن تتمثل أهمها في: ت  -

ودوائر فرعية هي بوابة الحالة المدنية، بوابة الحياة المهنية وبوابة الصحة    ،دوائرالو  وزارات الالجزائرية  

 . وبوابة السياحة واالسفار..

فاتورة الهاتف  : موقع التسجيالت الجامعية، خدمة الجريدة الرسمية، خدمة  الخدمات عن بعد وتتمثل في  -

الجاري   الحساب  مراجعة  العدلية،  السوابق  صحيفة  العمومي،  الوظيف  مسابقات  خدمة  والنقال،  الثابت 

 . ومحتويات أخرى

أما عن مجموع القوانين والمعاهدات المعتمدة من أجل تجسيد الحكومة االلكترونية في مجال االتصاالت 

 السلكية والالسلكية نعرض البعض منها: 

 ؛ 105يخص المعاهدات الثنائية فيما 

مجال  = في  المجر  وحكومة  الديمقراطية  الشعبية  الجزائرية  الجمهورية  بين  التعاون  اتفاق  بروتوكول 

في   بالجزائر  الموقع  واالتصال،  االعالم  سنة    5تكنولوجيات  بموجب 2017ديسمبر  عليه  التصديق  تم   ،

 .2018أكتوبر سنة  15ق المواف 1440صفر عام  6مؤرخ في   260-18مرسوم رئاسي رقم  

حول  = النيجر  جمهورية  وحكومة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  حكومة  بين  التفاهم  مذكرة 

، 2017مارس سنة    16التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الموقعة بنيامي بتاريخ  

 24الموافق    1439جمادى األولى عام    6في  مؤرخ    47-18تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  

 .2018يناير سنة  

االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون  =

، تم التصديق عليها  2014فبراير سنة    28في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الموقع بالجزائر في  

ديسمبر    14المـوافق    1438ربــــيع األول عـام    14مــــؤّرخ في    330- 16مرسوم رئاسي رقم  بموجب  

2016. 

اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية  =

، تم التصديق 2010نوفمبر سنة    12في مجال البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الموقع بتونس في  

رقم   رئاسّي  مـرسوم  بموجب  في    337- 13عليه  عام    24مؤّرخ  القـعدة    30المــوافق    1434ذي 

 .2013ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 

 فيما يخص المعاهدات المتعددة األطراف؛

سنة  = ديسمبر  )الكاب،  لالتصاالت  اإلفريقي  االتحاد  واتفاقية  مراج1999الدستور  سنة ،  هاراري  عة. 

 1439جمادى الثانية عام    9مؤرخ في    74-   18(، تم التصديق عليهما بموجب مرسوم رئاسي رقم  2014

 .2018فبراير سنة   25الموافق 

، 2012أكتوبر سنة    11وثائق المؤتمر الخامس والعشرين لالتحاد البريدي العالمي، المحررة بالدوحة في    =

  8الموافق    1438ذي القـعدة عام    16مؤّرخ في    228- 17مـرسوم رئاسي رقم  تم التصديق عليها بموجب  

 .2017غشت سنة  

 
أنظر الموقع الرسمي لوزارة اتصاالت الجزائر على الموقع اإللكتروني    105

https://www.mpt.gov.dz/ar/content/على الساعة   23/1/2021، تاريخ الزيارة  الدولية-االتفاقيات-المعاهدات

15:00  

http://www.elmouwatin.dz/
https://www.mpt.gov.dz/ar/content/المعاهدات-الاتفاقيات-الدولية
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فبراير سنة   13اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، المحررة بالقاهرة في    =

 1437ام  جمادى الثانية ع   13مؤرخ في    111- 16، تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  2002

 .2016مارس سنة   22الموافق 

من االتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية لالتصاالت بواسطة السواتل    12( من المادة  2تعديل الفقرة)ج( )   =

)انتلسات(، المعتمد من طرف جمعية األطراف أثناء دورتها الحادية والثالثين االستثنائية، المنعقدة بباريس  

رئـــــاسي رقم  2007مارس سنة    23إلى    20من   مـــــرســـــوم  بموجب  التصديق عليه  تم   ،15 -188  

 .2015يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة    20المـــــوافق  1436شـــــّوال عــــام  4مــــــؤّرخ في 

تم  ،  2010ديسمبر سنة    21االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاريخ    =

 8المــــوافق    1435ذي القـعدة عام    13مؤّرخ في    252- 14التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسّي رقم  

 .2014ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 

انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وثائق المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد البريدي    =

  4مؤرخ في    170- 14، بموجب مرسوم رئاسي رقم  2008غشت سنة    12ف في  العالمي، المحررة بجين

 .2014يونيو سنة  2الموافق   1435شعبان عام 

والالسلكية    = السلكية  لالتصاالت  اإلسالمي  لالتحاد  األساسي  سنة  ٬النظام  ديسمبر  في  بصنعاء  المعتمد 

الموافق   1428ذي القعدة عام    21مؤرخ في    377-07، تم التصديق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم  1984

 .2007أول ديسمبر سنة 

في    = ببوخارست  المحررة  العالمي،  البريدي  لالتحاد  والعشرين  الثالث  المؤتمر  وثائق    5التصديق على 

  23الموافق    1428شوال عام    11مؤرخ في    322 –  07، بموجب مرسوم رئاسي رقم  2004أكتوبر سنة  

 .2007أكتوبر سنة  

بأبيجـان ,   2003يناير سنة    3, الموقع في    97  00000  12  2000اتفـاق القـرض رقــم    الموافقـة على  =

بيـن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و البنك اإلفريقي للتنمية , لتمويل مشروع تأهيل مستوى  

صفر    11مؤرخ في    167-03قطاع المواصالت السلكية و الالسلكية و دعمه ، بموجب مرسوم رئاسي رقم  

 .2003أبريل سنة   13الموافــق  1424عـام  

تعديالت االتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية لالتصاالت بواسطة السواتل ) اتلسات ( المعتمدة من طرف   =

و   2000نوفمبر سنة  17إلى   13جمعية األطراف أثناء دورتها الخامسة و العشرين المنعقدة بواشنطن من  

اتفاق االستغالل المعتمد خالل االجتماع الواحد و الثالثين للموقعين المنعقد في   من  23كذا تعديل المادة  

  370  -  01، تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم    2000نوفمبر سنة    10إلى    9واشنطن من  

 . 2001نوفمبر سنة  13الموافق  1422شعبان عام  27مؤرخ في 

التعديالت الخاصة باالتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية لالتصاالت النقالة عبر الساتل )انمارست(  =

و باتفاق االستغالل لهذه المنظمة، المعتمدة من طرف الجمعية ) انمارست ( خالل دورتها الثانية عشرة  

مؤرخ في  369 –  01ئاسي رقم  بلندن، تم التصديق عليها بموجب مرسوم ر 1998المنعقدة في أبريل سنة 

 2001. نوفمبر سنة   13الموافق  1422شعبان عام  27

بــواشـنـــطن )   2000أكـتـوبـر ســنـة    23أ ل الـمـوقــع فـي    7027الموافقـة علـى اتفـاق القـرض رقـم  =

الـتـعـميـر, لتـمـويـل   د س ( بين الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة و البنـك الدولــي لـإلنـشـاء و 

مؤرخ في    411- 2000مـشـروع إصـالح قـطـاع البـريـد و المواصــــالت، بموجب مرسوم رئاسي رقم  

 .2000ديسمبر سنـة  14الموافق  1421رمضان عام  18

 اإلدارة اإللكترونية لمصالح الحالة المدنية رابعا: 
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 تقديم مجال في مختلفة تطورات  إحداث  في رئيسيا دورا الحديثة االعالم واالتصال لتكنولوجيا

 وأساليب  مراحل تطوير إلى الدول من العديد  في اإللكترونية اإلدارة ساهمت   حيث  للمواطنين، الخدمات 

 اإلدارة تطبيق أن إلى باإلضافة تكلفة، وبأقل المناسب   الوقت  في المعلومات  توفير وكذا اإلداري العمل

 نموذج أن من وبالرغم العمومية،  المرافق تقدمها التي الخدمات  على  الجودة صبغة سيضفي  اإللكترونية

 وإنجازات  إسهامات   منح  قد  تطبيقها أن إال األولية، مراحله يعرف الجزائر في اإللكترونية  العمومية الخدمة

 اإلدارة تبنتها التي ّواإلنجازات  اإلجراءات  أهم ولهدا سنقدم نسبي، بشكل للمواطن المقدمة الخدمة واقع على

 .ذلك سبيل في الوصية

 جواز السفر البيومتري -1

للمواطنين   الجزائرية  السلطات  تسلمها  التي  الوثائق  أهم  من  واحد  هو  الجزائري  السفر  جواز 

تم إصدار جواز السفر   2010الجزائريين، للتمكن من السفر إلى خارج الجزائر بسهولة، وفي أواخر عام  

من البيوم  المزيد  الجوازات  تلك  توفر  الجديدة حيث  العالمية  المعايير  مع  ليتماشى  الجديد  الجزائري  تري 

 األمان ومكافحة التزوير.  

 اإللكتروني  موقعها في خاصا جانبا والتهيئة العمرانية المحلية والجماعات  الداخلية وزارةخصصت  لقد و

http://passeport.interieur.gov.dz/Ar  كل يتضمنو  السفر، لجواز  اإللكتروني الطلب  في يختص 

 متابعة إمكانية وكذا  الالزمة، الصور معايير المطلوبة، الوثائق الطلب، استمارة من الالزمة، المعلومات 

 .106المهمة  الوثيقة هذه على الحصول مراحل

 : 107التشريعية والتنظيمية الخاصة بجواز السفر البيومتري فهي أما فيما يخص النصوص 

، يتعلق بسندات 2014فيفري سنة    24لـ  الموافق    1435ربيع الثاني عام    24المؤرخ في    14- 03قانون رقم  -

 ووثائق السفر؛

، يحدد المواصفات التقنية  2010أكتوبر سنة    17  ــالموافق ل  1431ذي القعدة عام    09قرار مؤرخ في  -

 لمستخرج عقد الميالد الخاص بإصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر؛

، يحدد المواصفات التقنية لجواز  2011ديسمبر سنة   26الموافق    1433قرار مؤرخ في أول صفر عام  -

 السفر الوطني البيومتري اإللكتروني؛ 

ريخ بداية تداول جواز  ، يحدد تا 2011ديسمبر سنة    26الموافق    1433قرار مؤرخ في أول صفر عام  -

 السفر الوطني البيومتري اإللكتروني؛ 

في  - مؤرخ  عام    22قرار  الثانية  سنة    25الموافق    1432جمادى  بطاقة    2011ماي  بملف طلب  يتعلق 

 التعريف الوطنية وجواز السفر.  

 الوطنية  التعريف بطاقة على الحصول له يمكن  مسبقا بيومتريال سفرال جواز يملك من فإن ولإلشارة

 .اإلدارية المصالح إلى التنقل ودون جهد  أقل و وقت  بأسرع البيومترية

 :108األخذ بعين االعتبار ما يلي  يجب  الخدمة هذه من ولالستفادة

 بطاقة  على طبعها  سيتم التي المعلومات  ألن  وذلك بيومتري، سفر جواز المواطن لدى يكون أن -

 ؛ البيومتري السفر جواز على الموجودة نفسها هي البيومترية الوطنية التعريف

 الحالية؛  اإلقامة عنوان تحديد  يجب  -

 
 :المحلية والجماعات الداخلية وزارة وقعم -106

www.passeport.interieur.gov.dz/Ar/Informations/Pièces_a_Fournir. 04/11/2018 :االطالع تاريخ. 
 https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textesموقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية -107

 . 04/11/2018تاريخ اإلطالع 
  http://www.passeport.interieur.gov.dz/AR/.../Demandeالمحلية والجماعات الداخلية وزارة موقع -108

carte national d’identité biométrique électronique 04/11/2018اإلطالع تاريخ . 

https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textes
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 قصيرة  نصية رسالة تلقي من المواطن يتمكن لكي وذلك المحمول، الهاتف رقم إدخال يجب  -

SMS البيومترية الوطنية التعريف بطاقة استالم ومكان تاريخ عن تعلمه . 

 التعريف الوطنية البيومترية بطاقة -2

بطاقة التعريف الوطنية البيومترية هي بطاقة الهوية الرسمية للمواطن الجزائري، تصدرها وزارة  

الجزائرية   بلغ  االداخلية  إلى    16لذي يوجب على كل من  عاما من عمره استصدارها وحملها "وتقديمها 

   .ويعاقب القانون المخالفينالسلطات فورا كلما طلب إليه ذلك لالطالع عليها"  

 التقنيات  وكذا اإلجراءات  من جملة بإقرار الجزائر  في المحلية والجماعات  الداخلية وزارة قامت  لقد و

 وضعه  تم موحد  إلكتروني  تطبيق خالل من وذلك البيومترية الوطنية  التعريف بطاقة على الحصول لتمكين

 الوثيقة  هذه على الحصول بإجراءات  القيام من المواطن يمكن المحلية والجماعات  الداخلية وزارة قبل من

 هذا عبر استالمها موعد  معرفة إلى معالجتها مراحل ّومتابعة الوثيقة هذه لطلب  االستمارة تحميل من بداية

 وكذا الصور ألخذ   البلدية مقرات  إلى األكثر على واحدة مرة المواطن انتقال يتم بحيث  اإللكتروني، التطبيق

 .السواء حد  على والموظف المواطن أمام العملية ويسهل ّوالّوقت  الجهد  من يقلل ما وهذا البصمات 

 وجعلها العمومية  الخدمة أداء تحسين اٍلى الهادف الحكومة عمل لمخطط ّوتنفيذا اإلجراءات  هذه ولتسهيل

 مجال في هامة مشاريع  عدة بتجسيد  المحلية ّوالجماعات  الداخلية وزارة قامت  والشفافية بالفعالية تتمي

 تمكين إلى اإلنجازات   هذه مجمل تهدف الحديثة، التكنولوجية الوسائل باستعمال العام المرفق عصرنة

 :109يلي  ما المجال هذا في اإلنجازات  أهم بين ومن ونوعية جودة ذات  عمومية خدمة من المواطن

 للحالة  اآللي الوطني جلسال وإحداث  الوطني المستوى على المدنية الحالة سجالت  جميع رقمنة -

 هذا مكن ولقد   به، القنصلية والدوائر الدبلوماسية البعثات  وكذا اإلدارية وملحقاتها البلديات  كل وربط المدنية

 :من اإلنجاز

 الوطن عبر   إدارية ملحقة أو بلدية أي من آنية بصفة المدنية الحالة وثائق كل استخراج من المواطن تمكين -

 ؛ التنقل عناء يتكبد  أن دون

 مباشرة  خ 12 الخاص  الميالد  عقد  على الحصول طلب  بتقديم بالخارج المقيمة الجزائرية الجالية تمكين -

 ؛فيها المخجل القنصلية أو الدبلوماسية الممثلية من عليه والحصول األنترنت  خدمة عبر

 بطاقات  على  الحصول من المواطنين مكن الذي المركبات  لترقيم اآللي  الوطني جلسال إنشاء -

 .التسجيل والية إلى التنقل عناء تكبد  ودون آنية بصفة لمركباتهم الترقيم

 تطبيق على التأكيد  ّوبفضل المحلية والجماعات   الداخلية وزارة طرف من المتبعة اإلجراءات  لهذه نتيجةو

 لدى المتوفرة المعطيات  كل وحفظ جمع منها  عمليات  بعدة الداخلية وزارة باشرت  اإللكترونية اإلدارة

 العملية هذه خالل من وتم وموحدة واحدة  مدنية حالة  وأصبحت  بلدية 1541 لـــ المدنية الحاالت  مصالح

 واألساسية القاعدية جالت سال التصحيح مس  وقد  مضت  لسنوات  تعود  التي األخطاء  من  العديد  تصحيح

 االحتفاظ تم ولالحتياط ومحفوظة، جلةسم وثيقة  مليون  95 إلى الصفر من الوطني األرشيف انتقل وبذلك

 جلسبال الوزارات  منها قطاعا 18 من أكثر ربط  تم كما المركزية، اإلدارة في  إلكترونية قاعدية خةسبن

 إلى عام من الوثيقة عمر  بتمديد  يتعلق قانون إصدار  تم كما الداخلية، لوزارة التابع المدنية للحالة الوطني

 . وثائق 7 إلى وثيقة 22 من االنتقالوالوثائق ّ من العديد  إلغاء وتم والوفاة الزواج وثيقة باستثناء سنوات  10

 بيومتري سفر جواز 25.000 من  أكثر استخراج  يتم فإنه البيومترية الوثائق يخص  فيما أما

 وأكثر سنوات، 04 ظرف في بيومتري سفر  جواز مليون 8.700 من أكثر تسليم تم كما يوميا، إلكتروني

 األخرىو مرئية األولى  شريحتين في متمثل خاص  بتأمين  ت زتمي التي  بيومترية  تعريف بطاقة ماليين 6 من
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 يمكن ال التي المعطيات  حماية  تضمن متعددة بتكنولوجيات   الوثائق هذه صناعة في االستعانة تم ولقد  خفية،

 . بسهولة إليها الولوج

 في مرة  وألول إنشاء تم فقد  :المواطن من وتقريبها اإلدارية اإلجراءات  تسهيل إطار وفي إجراء وكآخر

 المواطنين  كل خالله من سيتمكن والذي " إجراءاتي " عنوان يحمل النقال الهاتف عبر جديد  تطبيق الجزائر

 والجماعات  الداخلية  وزارة مصالح تقدمه إداري إجراء بأي  المتعلقة المعلومات  جميع على االطالع من

 .المحلية

 مبادرة  ضمن المحلية اإلدارة تطوير سبيل في الوصية السلطة تبنتها التي اإلجراءات  هذه كلو

 العام المرفق ترقية في جميعها تصب  إلكترونية، عمومية  لخدمة التحول لمخططات  ودفعا الرقمي التحول

 اإلجراءات  بتسهيل  المتعلقة التعليمات  بمقتضى بعملها المديرية، بحيث تقوم  المواطن  من اإلدارة وتقريب 

 اإلدارة بتقريب  المتعلق شقه والسيما الحكومة مخطط  حسب  وكذا الجمهورية، رئيس قدمها التي اإلدارية

 في الحديثة التكنولوجيات  استخدام أن أشار السياق  هذا وفي العمومية، الخدمة والمركزية المواطن من

 .البشري العنصر عن التخلي األشكال من شكل بأي يعني ال اإلداري العمل

 لحاملي اإلدارية الملفات  كل بحذف الذي يقوم البلديات  مستوى على الموحد  الشباكباإلضافة إلى ما يقدمه  

 مختلف طباعة  تكاليف بتخفيض  النفقات  ترشيد  استراتيجية إطار في سيسمح ما وهو  البيومترية، الوثائق

 .110واالستمارات  الوثائق

 من  العمومية الخدمة تحسينو لتطوير بارزا اهتماما أولت  الجزائرية الدولة أن نالحظ سبق مما

 المواطنين،  وبين بينها العالقة لتوطيد  وذلك قطاعاتها معظم على اإللكترونية اإلدارة تعميم عملية خالل

 .تكلفة وأقل فعالية بأكثر راشد  حكم إلى التوصل أجل من الحكم نظم وتطوير

 لخدمة الجديدة الستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد ا

اإلدارية  لالستراتيجيةتنفيذا   اإلجراءات  وتخفيف  العام  المرفق  لعصرنة  بتاريخ  القطاعية    24  تم 

وزارة  2020ديسمبر   مستوى  و  على  المحلية  والجماعات  العمرانية  الداخلية  إطالق الجزائرية  التهيئة 

ين في تمك ، والمتمثلة  االلكترونية الجديدة التي تسمح للمواطنين بسحب وثائق الحالة المدنية عن بعد  لخدمةا

المواطن من سحب وثائق الحالة المدنية )شهادة الميالد/ شهادة الزواج/ شهادة الوفاة( الخاصة به أو بأحد  

المو عبر  المتاح  التطبيق  من  انطالقا  وأقاربه  المحلية  والجماعات  الداخلية  لوزارة  االلكتروني  التهيئة  قع 

 .111www.interieur.gov.dzالعمرانية 

بطالب الوثيقة من خالل إدخال المعلومات  ين، تتعلق األولى بالتعريفمرحلت  حيث تتم الخدمة على

؛ الالزمة والتي تتمثل في: رقم التعريف الوطني ورقم الوثيقة البيومترية، البريد اإللكتروني، رقم الهاتف

  تحديد معلومات الوثيقة المراد استخراجها.في فيما تخص المرحلة الثانية 

التي تحتوي   عبر البريد االلكتروني الخاص به  ترسل للطالب الوثيقة االلكترونية المطلوبةوعلى إثر ذلك  

على كافة المعلومات الموجودة في تلك المستخرجة من شبابيك الحالة المدنية ولها نفس القيمة القانونية. كما  

ت المتضمنة في الوثيقة المؤمنة  معلومالقراءة كافة ال  QR Codeتحتوي كذلك على رمز االستجابة السريعة  

الغير قابلة للتزوير بفضل التوقيع اإللكتروني، ويمكن التحقق منها عن طريق تطبيق مطور من مصالح  و

 وزارة الداخلية.

وما  تجدر اإلشارة إلى أن هذه الخدمة التي تغني المواطن من التنقل إلى مصالح البلدية، متوفرة د و

آليا على المعلومات التي تحتويها   االطالعأنه بإمكان كل الهيئات واإلدارات ام(، وأي7أيام/ 7سا، 24سا/ 24)

 
راسة  د-دراجي، رشيدة موساوي، دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في الجزائرالمكي -110

 . 34-32، 2018، جانفي17مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد-لمحليةالداخلية والجماعات ا-لنموذجين قطاعيين: العدالة
111 https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/-الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-الستخراج-وثائق-الحالة

   html.المدنية-عن-بعد

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-لاستخراج-وثائق-الحالة-المدنية-عن-بعد.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-لاستخراج-وثائق-الحالة-المدنية-عن-بعد.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-لاستخراج-وثائق-الحالة-المدنية-عن-بعد.html
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الوثيقة من خالل الحصول على معلومات الحالة المدنية مباشرة من قواعد البيانات مما يعني تفادي أخطاء  

 الحجز.

 االلكترونية في الجزائر المطلب الثالث: المبادرات القانونية إلرساء دعائم الحكومة 

العديد من النصوص القانونية مسايرة التطور الحاصل في تكنولوجيا   عبرالجزائري    المشرعحاول  

المعرفة من خالل سن    ،اإلعالم واالتصال بناء مجتمع  تدخل ضمن    مجموعةبهدف  والتي  القوانين،  من 

 :اآلليات التي تؤسس لفكرة الحكومة االلكترونية، ونذكر منها

 القانون والمراسيم فرع األول:ال

القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية،  يتناول  الذي    ،2000112  –  03القانون  =

ل البريد  المكرس  وزارة  هيكلة  فإعادة  االتصاالت،  ومتعامل  البريدي  المتعامل  وظائف  بين  لفصل 

الجزائر   بميالد  سمح  الجزائر،والمواصالت  وبريد  لسلطة ضبط   لالتصاالت  دستوري  إطار  تحديد  وتم 

مستقلة وحرة وفتحت األبواب للمستثمرين الخواص، وتكلفت بمنح الرخص للقطاع الخاص سواء المتعلقة 

 .بالهاتف النقال أو الثابت وترخيصات موزعي خدمات االنترنت ومراكز النداء

الذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة    ،113م 1998أوت    25  المؤرخ في  275  –  98لمرسوم التنفيذي رقم  =

وقد أنهى هذا المرسوم احتكار الدولة لقطاع االنترنت مما سمح بظهور مزودين جدد    خدمات االنترنت،

 .عموميون وخواص 

شروط ومعايير تنظيم  ل  المحدد   ،114م 2000أكتوبر  14المؤرخ في    307  – 2000المرسوم التنفيذي رقم =

وحقوق والتزامات مقدمي الخدمة واإلجراءات المتبعة للحصول على الرخصة    ،االنترنت واالستفادة منها

 .كما أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة منح الرخص لتقديم خدمة االنترنت  وحاالت سحبها،

 

 

 

 الثقة الرقمية  الفرع الثاني:

 بخصائص الثقة التي تتميز بها البيئة الورقية،وتعّرف على أنها تلك البيئة المعلوماتية التي تتمتع  

 .115واإلمضاء االلكتروني  ،ومن عناصرها التصديق االلكتروني

االلكترونية الجزائر  استراتيجية  في  الرقمية  للثقة  التشريعية  الترسانة  المشرع    ،والستكمال  عمل 

 الجزائري على وضع مجموعة من القوانين منها: 

 : االعتراف بحجية الكتابة االلكترونية أوال: 

والمتمم والمعدل للقانون المدني    2005جوان    20بتاريخ    10  –  05من خالل إصدار القانون رقم  

أصبح  أين    النظام االلكتروني،حيث انتقل المشرع من خالله من النظام الورقي في اإلثبات إلى    الجزائري،

الشكل   في  المادة    الرقميللكتابة  لنص  طبقا  اإلثبات  قواعد  المدني   323مكان ضمن  القانون  من  مكرر 

ويقصد بها الكتابة في الشكل االلكتروني ذات التسلسل في األوصاف أو األرقام أو أية عالمات    الجزائري،

 
-2005،ق، رسالة ماجستير، جامعة الجزائرم حصيلة وآفا2013بن عبد ربه، الجزائر في عصر المعلومات سنة آمنة  112

 .41، ص2006
م المتعلق بضبط شروط  1998أوت    25المؤرخ في    275  –  98الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، مرسوم تنفيذي رقم  113

 .05م، ص1998أوت  26، 36واستغاللها، الجريدة الرسمية، العدد وكيفيات إقامة خدمات االنترنت  
م، الجريدة الرسمية  2000أكتوبر    14المؤرخ في    307  –  2000الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، المرسوم التنفيذي رقم  114

 .15م، ص2000أكتوبر  15، 60العدد 
الثقة الرقمية ضمن استراتيجية الجزائر االلكترونية  نذير غانم وعبد الحميد ريحان، ونبيل عكنوش وجميلة معمر، " 115

2013 (Algérie 2013 E- واقعها ودورها في إرساء مجتمع المعرفة"، بحث مقدم للمؤتمر )لالتحاد العربي  23

 . 2013للمكتبات والمعلومات، جامعة قسنطينة، معهد علوم المكتبات والتوثيق، 
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كما يقصد   اللكترونية المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها،أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة ا

 .بالوسيلة االلكترونية المستعملة القرص الصلب أو المرن أو في شكل رسائل الكترونية 

 التوقيع االلكتروني ثانيا: 

من القانون المدني الجزائري،   2/ 327الجزائري التوقيع االلكتروني في نص المادة    المشرعاعتمد  

المتضمن القانون المدني الجزائري، والتي تنص   58  –  75المعدل والمتمم لألمر    10  –  05القانون  المعدلة ب

مكرر، وذلك من أجل إضفاء   323ة  يعتمد بالتوقيع االلكتروني وفق الشروط المذكورة في الماد "   هعلى أن

 ". الحجية على المحررات االلكترونية 

 التصديق االلكتروني : اثالث

،  162  –  07ممارسة نشاط مقدمي خدمات التصديق االلكتروني بموجب المرسوم التنفيذي  حددت  

 وهو األمر الذي يتطلب الحصول على ترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

(ARPT)  ،بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات والمستعمل لها، واألشخاص    المرفق

أن تتوفر فيهم نفس الشروط لممارس نشاط خدمة    بحيث يجب ذين يجوز لهم قانوناً ممارسة هذا النشاط  ال

 االنترنت. 

وبالتالي فإن نشاط مقدمي خدمات التصديق يعتبر نشاطا اقتصاديا يخضع للقيد التجاري طبقا للقانون  

األمر الذي يجعل   توثيق العقد االلكتروني،وبالتالي تكون جهة التوثيق االلكتروني مسؤولة عن    التجاري،

  .116الوضع تطبيقاً لمهمة الموثق العادي

 الدفع االلكتروني رابعا: 

سنة   وفي  االلكتروني،  الدفع  بأنظمة  تتعلق  مواد  الجزائري  القانون  االعتراف    2003تضمن  بدأ 

، من خالل المادة  117لقرض االمتعلق بالنقد و  11  –  03األمر    الرسمي بوسائل الدفع االلكتروني من خالل

تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن الشخص من تحويل األموال مهما يكون " التي تنص على أنه    69

 ". السند أو األسلوب التقني المستعمل

 الجريمة االلكترونية خامسا: 

المؤرخ في    15  –  04أمام الفراغ القانوني في مجال الجريمة االلكترونية تم إصدار القانون رقم  

وذلك من   الذي ينص على حماية جزائية ألنظمة المعلوماتية،  نوفمبر المعدل والمتمم لقانون العقوبات   10

خالل تجريم كل أنواع االعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات كالدخول غير المشروع 

المعطيات…، إتالف  أو  تغيير  المعلوماتية  سنة    ألنظمة  االلكترونية،   2009وفي  الجريمة  قانون  تم سن 

القاعدة الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  المتضمنم 2009أوت  05المؤرخ في  04 –  09القانون رقم  

 .مادة موزعة على ستة فصول 19بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها وتضمن القانون 

 ية في الجزائرالمطلب الرابع: معوقات تطبيق الحكومة االلكترون 

لقد تم إطالق مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر منذ أكثر من ثالثة سنوات لكنه لم يتجسد 

 :بعد على أرض الواقع وذلك بسبب جملة من العقبات نذكر من بين أهمها ما يلي 

إيصال الهاتف الذي  عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تلبية طلبات العمالء على  -

 .يعد أهم القنوات للتواصل عبر االنترنت 

التأخر في استكمال البنية التحتية لالتصاالت وتباينها من منطقة إلى أخرى، وتأسيسا عليه فإن الفارق كبير  -

 .لسد الفجوة الرقمية للوصول إلى ما وصلت إليه دول العالم المتقدم في هذا المجال

 
 ,55وش وجميلة معمر، مرجع سابق، ص نذير غانم وعبد الحميد ريحان ونبيل عكن  116
م المتعلق بالنقد والقرض، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2003أوت  26المؤرخ في  11 – 03األمر رقم  117

 .11، ص53، العدد 2003أوت  27الجريدة الرسمية، المؤرخة في 
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مات االنترنت في الجزائر، فنسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة االنتشار عالميا ال  محدودية انتشار استخدا-

في    14.36إذ تبلغ في المغرب على سبيل المثال%   ،يزال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول المجاورة

 .118فقط في الجزائر وهذا نتيجة لألسباب السالفة الذكر 5.33حين ال تتعدى % 

التعامالت المالية االلكترونية ال تزال في بدايتها رغم مرور أكثر من ثالثة سنوات على مشروع السلطات -

ة على مستوى مختلف المؤسسات المالية والتجارية، إال أن  الجزائرية لتعميم التعامالت المالية االلكتروني 

هذه التجربة ال تزال متعثرة، فعلى سبيل المثال هناك فئات واسعة من المتعاملين االقتصاديين وكذا المواطنين  

الذين يتخوفون من استعمال البطاقة المغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة األخطاء الناجمة عن جهاز  

 .اللكتروني والتأخر الكبير في تحسين حساباتهالسحب ا

 .محدودية سن القوانين واألنظمة الخاصة بهذا المجال-

 ومن العقبات التي تواجه تنفيذ السياسة العامة للحكومة االلكترونية: 

وخاصة المشاريع الفنية   ،النقص في كفاءة الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ السياسات العامة=

 عالية المستوى. 

التوعية والتعبئة  = السياسات، ونقص حمالت  لتنفيذ  الممهدة  البيئية  أو  النفسية  تهيئة األجواء  القصور في 

 وإحداث التغيير مما يؤدي إلى مقاومتها. 

دون  = تحول  هناك مستجدات طارئة  أو  أو ممكناً،  العامة مالئماً  للسياسة  الذي حدد  التوقيت  يكون  قد ال 

 تزام بالتوقيت المحدد كسقف زمني لترجمة السياسات العامة. إمكانية االل

كثيراً ما يتم االهتمام والتركيز على اإلجراءات وعلى الشكليات أو على الوسائل التي تستخدم في تنفيذ =

السياسات العامة على حساب الوقت والجهد الذي يخصص للعمليات أو األهداف أو الغايات، فيتم إفراغ  

 مة من محتواها. السياسات العا

والمعوقات التي تواجه مشروع الحكومة االلكترونية في الجزائر ال تشذ عن هذه العقبات، األمر الذي يتطلب 

 .البحث عن الحلول لها داخل هذا اإلطار

 

 

كآلية لحماية   الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائريالفصل الثاني: المعاقبة عن 

 تكنولوجيا االعالم واالتصال

وإ االعالم  تكنولوجيا  عن  الحديث  المقررة ن  الحماية  نتناول موضوع  لم  إذا  كاف  غير  االتصال 

للوسائل المعتمدة في تجسيد تكنولوجيا االعالم و االتصال خاصة ما يتعلق منه بالحاسوب اآللي، والمعلومات 

الحاملة لها، ونظرا ألنه موضوع الحماية واسع جدا حسب نوع ومجال استعمال تلك  والبرنامج و الدعامات  

نبدأ  بحيث  الجزائري،  المشرع  رؤية  لتوضيح  األمثلة  بعض  تقديم  على  نقتصر  سوف  فإننا  التكنولوجيا 

نون  بالحماية المقررة في قانون العقوبات الجزائري )المبحث األول(، ثن نعرج إلى الحماية المقررة وفق قا

  15- 04حماية الملكية الفكرة )المبحث الثاني(، وأخيرا ندرس الحماية الخاصة المقررة وفق القانون رقم  

 المتعلق بالجرائم المستحدثة )المبحث الثالث(.

 األول: مظاهر الجريمة المعلوماتية من خالل النصوص التقليدية الواردة في قانون العقوبات  المبحث

نحاول التطرق إلى المظاهر التي يمكن أن تتخذها الجريمة المعلوماتية حتى يمكن  في هذا المبحث  

المعاقبة عليها وفق القانون الجزائري، بداية من اعتبارها من جرائم األموال )المطلب األول(، ثم دراسة  

 أنواع السلوكات االجرامية التي يمكن أن تتصور وفق مختلف أنواع الجرائم )المطلب الثاني(. 

 
 –مات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة عامر خضير الكبيسي، السياسات العامة مدخل ألداء وتطوير الحكو 118

 . 164م، ص2008مصر، 
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 : الجريمة المعلوماتية من خالل جرائم األموال المقررة في قانون العقوبات الجزائري المطلب األول

قانونية جديدة، وتحد   إلى بروز مشاكل  أدى  المتعددة  المعلومات وتطبيقاتها  تكنولوجيا  إن ظهور 

ي مما  حقيقية،  أزمة  وبذلك خلق  الجزائري  المشرع  له  يتعرض  لم  العقوبات  لقانون  دراسة جديد  إلى  دفع 

ألوضاع القانونية القائمة ومدى ومالءمتها لمواجهة هذه المشاكل، ولما كان القاضي في الواد الجزائية مقيدا 

عند نظره في الدعوى العمومية بمبدأ شرعية الجرائم، فانه لن يستطيع أن يجرم أفعاال لم ينص عليها المشرع  

 من الخطورة اإلجرامية.   حتى ولو كانت أفعاال مستهجنة وعلى مستوى عال

أموال  في  المتمثلة  األموال  الحماية  لتوفير  )التقليدي(  العقوبات  بقانون  القاضي  استعانة  إمكانية  مدى  فما 

 اإلعالم اآللي في ظل النصوص التقليدية؟  

 ولهذا الغرض ارتأينا تركيز دراستنا على نقطتين أساسيتين وهما:  

 ئم األموال. مدى اعتبار المعلوماتية موضوع لجرا  -1

 .رائم األموالمدى خضوع المعلوماتية للنشاط اإلجرامي لج -2

 

 

 مدى اعتبار المعلوماتية موضوع لجرائم األموال  الفرع األول:

لتحديد مدى إمكانية إخضاع االعتداءات الواردة على أموال اإلعالم اآللي للنصوص التقليدية لجرائم  

وتكييف تلك األموال وفق ما ورد في قانون العقوبات الجزائري  األموال وجب علينا التعرض إلى تحليل  

 وفق العديد من النقاط التي سوف نسردها تبعا. 

يقصد بمال اإلعالم اآللي الحاسوب بكل مكوناته؛ وهو عبارة عن مجموعة من الكيانات التي تسمح  و

ن الكيان المادي، والكيان  بدخول المعلومات ومعالجتها، وتخزينها واسترجاعها عند الطلب وهو يتكون م

 المعنوي.  

ويضم الكيان المادي؛ األجهزة المادية المختلفة كجهاز اإلدخال، وجهاز اإلخراج ووحدات التشغيل  

المركزية التي يتم من خاللها معالجة المعلومات وتخزينها وإخراجها؛ أما عن الكيان المعنوي فيشمل البرامج 

ام الحاسب بوظائفها المختلفة باإلضافة إلى المعلومات المطلوب معالجتها المختلفة التي تتحقق من خاللها قي

 .119بالفعل 

إذ تشملها نصوص  إلى نصوص خاصة لحمايتها جزائيا  تحتاج  للحواسيب ال  المادية  فإذا كانت األجهزة 

اء على األموال الجرائم التقليدية، فاألمر يختلف بصدد الكيان المعنوي السالفة الذكر باعتبار أن جرائم االعتد 

يشترط بشأنها أن يكون موضوعها شيئا ماديا، وطبيعة الكيان المعنوي ليس كذلك وعليه فالسؤال يطرح  

 . 120حول مدى اعتبار الكيان المعنوي للحاسوب ماال 

والمال هو كل ما يصلح أن يكون محال للحق ذو القيمة المالية والشيء هو محل الحق، وتقسم األشياء 

ية وأشياء معنوية، علما بأن األموال من وجهة النظر التقليدية ال ترد على أشياء معنوية ولهذا إلى أشياء ماد 

مادي يصلح الن   بأنه " كل شيء  األموال  المال بصدد جرائم  تعريف  الحقوق كان  يكون محال حق من 

 .121المالية" 

قيمتها على األشياء المادية، ولكن مع التطور ازدادت األشياء المعنوية عددا وتفوق بعضها من حيث    

مما استدعى البحث عن معيار أخر غير طبيعة الشيء الذي يرد عليه الحق المالي حتى يمكن إسباغ صفة 

 المال على الشيء المعنوي.

 
 . 217، ص 1984محمد فتحي عبد الهادي، مقدمة في علم المعلومات، مكتبة غريب، القاهرة،  119
 .55، ص 2006أمال قارة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر   120
أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي،  121

 . 09، ص 1952بيروت 
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هذه البرامج تكون - ومن هذه األشياء المعنوية ذات القيمة االقتصادية العالية برامج الحاسب اآللي  

مثل األقراص أو الشرائط الممغنطة من البالستيك أو الورق المقوى أو أي  -أو حامل  عادة مثبتة على دعامة

 مادة أخرى.

والبرنامج المستقل عن دعامته ال جدال في أنه شيء معنوي، وبالتالي ال يصدق عليه وصف المال  

امج أو نقش على  طبقا للتحديد التقليدي لألموال الذي يشترط أن يكون محله شيئا ماديا، أما إذا سجل البرن

بما عليها من برامج تصلح ألن تكون محال لجرائم األموال على الرغم من أن  دعامته فإن تلك الدعامة 

الدعامة منفصلة عن البرنامج، تعتبر ضئيلة القيمة إذا ما قيست بقيمة البرنامج وعلى الرغم أيضا من أن  

ذلك هو البرنامج نفسه ال دعامته ومع ذلك ال تأثير  االعتداء عليها ليس في غاية في ذاته، وإنما الباعث على  

 .122لهذه البواعث في قانون العقوبات 

ويعتبر االعتداء على الدعامة في هذه الحالة قد وقع على شيء مادي مما يصلح تكييفه حسب النشاط 

على البرنامج  اإلجرامي بإحدى جرائم األموال التي يتطابق نموذجها مع هذا النشاط، أما إذا وقع االعتداء  

مستقال عن دعامته، فإن األمر يختلف حيث يكون قد وقع على شيء معنوي، الذي يجب أن تثبت له صفة 

 المال أوال حتى يمكن البحث بعد ذلك في مدى إمكانية وقوع جرائم األموال عليه. 

 وقد انقسم في هذا الصدد الفقه إلى اتجاهين رئيسيين وهما:  

 مؤيد إلضفاء وصف المال على البرنامج  االتجاه الفقهي األول ال

حيث يرى هذا الجانب من الفقه؛ أن المعلومات صالحة ألن تكون محال لالعتداء عليها طالما كانت 

أنها صادرة عن   أساس  العامة، على  المعلومات  نطاق  تتوقف عند  الشخصي لصاحبها وال  الرأي  تعكس 

 يعني أنها من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبها، مما    صاحبها أي أنها ترتبط بشخصيته وهو الذي فكر فيه،

  تلك وهذا يعني أن هناك طرفا أخر يستقبل    ،من خصائصها القابلية لالنتقالبحيث  موضوع هذا الحق  وهي  

ومن هنا تنشا عالقات إما بينها وبين صاحبها وأما بين صاحبها والغير، فالمعلومات باعتبارها    المعلومات 

يها شكل المعلومة فهي تعد محور العالقات مثل تلك التي تنشا بين المالك وبين ما يملك نتاجا ذهنيا لمن يعط

 فيكون له نقلها وإيداعها وحفظها وتأجيرها وبيعها. 

ومن أمثلة هذه المعلومات برامج الحاسب اآللي، إذ أن هذه البرامج ترتب حقوقا لصاحبها وتخول  

بها مثل   إبرام عقود متعلقة  والبيع والحفظ وأي صورة أخرى من صور االستغالل، ألله  ن من  اإليجار 

 خصائصها القابلية لالنتقال.  

ن المعلومات مال ليس فقط أ كل هذه التصرفات والحقوق هي التي دفعت جانبا من الفقه إلى القول ب

تطر فهي  اقتصادية،  قيمة  تعتبر  ألنها  أيضا  وإنما  عليها،  استئثار خاص  السوق  لوجود عالقة حق  في  ح 

 للتداول مثلها في ذلك مثل أي سلعة ولها سوق تجاري يخضع لقوانين السوق االقتصادية. 

أدى مما وإذا كان الفقه التقليدي قد استبعد المعلومات من طائفة األموال على أساس أنها غير مادية 

ار في اعتبار الشيء ماال  ن الفقه الحديث يرى على العكس أن المعيإف  ،إلى عدم االعتراف لها بصفة المال

ن القانون الذي يرفض إصباغ أليس على أساس ماله من كيان مادي وإنما على أساس قيمته االقتصادية، و

 .123صفة المال على شيء له قيمة اقتصادية هو بال جدال قانون ينفصل تماما عن الواقع 

نه يجب معاملتها إف  ،قتصاديةومادامت البرامج في جوهرها معلومات معالجة بطريقة ما ولها قيمة ا

ما يؤكد هذا المعنى أن المشرع الحديث يعترف لصاحب هذه المعلومات بما يطلق عليه و  124على أنها مال 

ماال ما كان المشرع ليستطيع التسليم لها بهذا الحق، ما كانت  ولوال أن المعلومات    الحق في الملكية الفكرية،

 
 .7، ص1999، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، علي عبد هللا القهوجي 122
 .18أمال قارة، المرجع السابق، ص   123
 . 18، ص نفس المرجع 124
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الملكية أو الحق الذي أنواع  فإنها على كل حال نوع من    ،125فقهي ن كانت طبيعة هذه الملكية محل جدل  إو

الحق في احتكار استغالل  يمنح   المادي    ذلك لصاحبه  الحاسب -المعلومات –المال غير  برامج  والتي منها 

 اآللي.  

 المعارض إلضفاء وصف المال على البرنامج   الثانيالفقهي االتجاه 

وهذا ن تكون محال لالعتداء عليها،  يرى عدم صالحية المعلومات ألفإنه  الجانب األخر من الفقه  أما  

أن المعلومة في حالتها المجردة والفكرة في حد ذاتها ال تقبل باعتبار جانب من الفقه في فرنسا إليه ذهب ما 

اولها واالنتفاع بها من حق الكافة دون تمييز ومن ثم ال يمكن أن تكون محال للملكية  ن تد أو  التملك واالستئثار،

 .126الفكرية 

الكترونيا معالجتها  تمت  التي  والبيانات  المعلومات  بين  األخر  البعض  األولى    ؛ويفرق  أن  فيرون 

ة وال سبيل من ثم لها طبيعة غير مادي  ،باعتبار أن عنصرها األساسي هو الداللة ال الدعامة التي تجسدها

أما البيانات التي تمت معالجتها الكترونيا فتتحدد في كيان مادي يتمثل في نبضات أو إشارات   ،إلى اختالسها

فضال عن إمكانية تقديرها كميا    ،ممغنطة يمكن تخزينها على وسائط معينة ونقلها واستغاللها وإعادة إنتاجها

ق واآلراء واألفكار بل شيئا له في العالم الخارجي المحسوس فهي إذن ليست شيئا معنويا كالحقو  ،وقياسها

ن المعلومات إذا لم تعالج أليا عن طريق الحاسب ال تعتبر من قبيل األموال  إوفقا لهذا الرأي فو  ،وجود مادي

القول أنه باعتبار أن هذه المعالجة تتم في صورة نبضات الكترونية مما يمكن    الجزائية،الخاضعة للحماية  

للنصوص بفضل   يخضعها  الذي  األمر  مادية،  أموال  إلى  معنوية  أموال  من  تتحول  تلك  المعالجة  عملية 

ويأخذ نفس حكمها البيانات المخزنة سواء في برامج الحاسب أو في ذاكرته وبالتالي   لتقليدية لجرائم األموال،ا

 المقررة لها.  الجزائيةتأخذ برامج وبيانات الحاسب حكم األموال وبالتالي تتمتع بالحماية 

أو االستغالل كما سبق   للتملك  قابال  المعلومات ماال  اعتبار  إليإن  إلى خضوعها  اإلشارة  ه يؤدي 

والتي تتمثل في ضرورة أن يكون المال موضوع جرائم االعتداء على األموال شيئا  لحماية قانون العقوبات،  

نه يمكن إسباغ حماية النصوص التقليدية عليه وذلك على أساس أن هذه النصوص إمنقوال مملوكا للغير، ف

وعليه يكون من المتصور أن تقع هذه ؛  ل ماديجاءت عامة ولم يشترط أن تقع جرائم األموال على منقو

لتملك .وقد سايرت هذا االتجاه محكمة ل  تهالجرائم على مجال غير مادي طالما اعترف لها بصفة المال وقابلي 

  .127النقض الفرنسية في العديد من أحكامها 

 مدى اعتبار البرنامج ماال بصدد جريمة السرقة الفرع الثاني: 

ذكرنا في النقطة السابقة، أن برامج الحاسوب اآللي وفقا للفقه الراجح ينطبق عليها وصف المال  

فإذا كانت المعلومات شيئا منقوال ال مملوكا للغير إال أنها شيء غير مادي فهل تدخل البرامج استنادا إلى  

 هذه الصفة تحت مفهوم الشيء الذي يصلح محال لجرائم األموال؟  

  ؛لس شيئا غير مملوك له يعد سارقان "كل من اختإمن قانون العقوبات الجزائري ف  350ة  طبقا للماد و

مما يجعل   ،لم يشترط صراحة ضرورة أن يكون المال موضوع الجريمة مادياوالمالحظ على هذا النص أنه  

 وقوع جريمة السرقة على مال معنوي أمرا ال يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.  

في أن الشيء وهو محل السرقة حسبما يصفه التشريع الجزائري ال يقتصر    ؛هذا الرأي تسويغهيجد  

بل يشمل األشياء غير المادية    ،لورود لفظه بغير نعت أو تخصيص على األشياء المادية المجسمة فحسب 

اب اإلمكان ال  كذلك وهذا التفسير الراجح فقها، ولكن يبقى اعتبار البرنامج كمحل للسرقة غير قطعي ومن ب

 غير.  
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 محل لجريمة النصب  ب اآلليوبرامج الحاسمدى اعتبار  الفرع الثالث:

ن "كل من توصل إلى استالم أو تلقي أموال أو  إمن قانون العقوبات الجزائري ف  372طبقا للمادة  

منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول 

على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما  

و سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل بالفوز بأي شيء باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أ

أو في وقوع حاد أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على  

 دج ".   20000إلى  500األقل إلى خمس سنوات على األكثر وبغرامة من  

س كل شيء مادي ومنقول يصلح أن يكون محال لجريمة بأنه ليالسالف الذكر،    نص النستنتج من  و

 على سبيل الحصر.  372النصب بل يجب أن يكون ضمن األشياء التي عددتها المادة 

ن  أ تجدر اإلشارة إلى أن النص على المنقول ورد دون تحديد لطبيعته ودون أن يقيده المشرع بو

خول برامج الحاسب ضمن األشياء التي تقع  مما يسمح بتفسير هذا النص على نحو يسمح بد   ،يكون ماديا

ن أخذنا بهذا التفسير نصطدم بعدم وجود نشاط مادي ملموس يحصل  إنه حتى وأإال    ،عليها جريمة النصب 

التسليم واالستالم، ف  به  تم  قد  التسليم  أن  البرنامج إ وحتى على فرض  يحرم من حيازة  المجني عليه ال  ن 

 تامة.  والبيانات التي تبقى تحت سيطرته ال

 مدى اعتبار البرنامج كمحل لجريمة خيانة األمانة  الفرع الرابع:

" كل من اختلس أو بدد    الذي نص على أنه  من قانون العقوبات الجزائري  376لمادة  عمال بنص ا

بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو  

اما أو ابراء لم تكن قد سلمت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية  تثبت التز

االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو بغير اجر بشرط ردها أو تقديمها أو الستعمالها أو الستخدامها في عمل 

فإنه    ؛ا لجريمة خيانة األمانة...."معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكب

ن االختالس يقع على مال منقول سلم إلى الجاني بمقتضى عقد من عقود األمانة، وعليه ال تقع  أيستنتج  

 جريمة خيانة األمانة على غير المنقوالت المادية.  

وراق  األ  :الحصرهي على سبيل  التي  المادة األشياء التي تصلح محال لهذه الجريمة ونفس  وقد حددت  

 ، تتضمن أو تثبت التزاما أو ابراءالتي  محررات  ال  مالية، مخالصات، الوراق  األ  بضائع،ال  ،نقود التجارية،  

لمعلوماتي إلى نصوص خيانة األمانة يثير بعض المشاكل  ان إخضاع االعتداءات الواردة على المال  إ وعليه ف

 الجريمة المعلوماتية.  نظرا للطبيعة غير المادية للقيم في حقل ،القانونية

لمعلوماتي  اخذ به القضاء الفرنسي باعتباره بعض القيم في المجال  أالحل الوحيد هو االقتداء بما  و

ف وعليه  البضاعة،  مفهوم  في  التوسع  أي  البضائع  قبيل  مجال  إمن  في  األمانة  خيانة  نصوص  تطبيق  ن 

 المعلوماتية يكون في نطاق محدود ومن باب اإلمكان ال غير.  

 مدى اعتبار البرنامج كمحل لجريمة اإلتالف  الفرع الخامس:

"كل من خرب أو اتلف عمدا أموال   على أنه  من قانون العقوبات الجزائري  407لمادة  ا  لقد نص في

بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا بعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس   396الغير المنصوص عليها في المادة  

 دج".  5000إلى  500سنوات وبغرامة من  

"كل من اتلف عمدا بضائع أو مواد أو   في أن من قانون العقوبات الجزائري  412المادة   نصت كما 

محركات أو أجهزة أيا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شانها اإلتالف أو بأية وسيلة  

  .دج" 5000دج إلى  500سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى   3أخرى يعاقب بالحبس من  
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إلى  و لإلاألخير  نص  ال بالرجوع  الخاضعة  األشياء  حددت  قد  تشمل  نجده  فإنها  وبالتالي  تالف 

كما أن الكيان المنطقي يمكن أن يخضع لهذا  ،  المكونات المادية للحاسوب سواء بوصفها أجهزة أو بضائع

 لتجريمي باعتباره ماال بالنظر لما له من قيمة اقتصادية.  االنص 

 اإلجرامي لجرائم األموال  للسلوكالمعلوماتية جرائم ال: مدى خضوع المطلب الثاني

لمطروح للبحث هو مدى خضوع برامج الحاسب اآللي أو المعلومات بصفة عامة للسلوك اإلجرامي  ا

 الذي يتحقق به الركن المادي في جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة واإلتالف. 

  جريمة السرقة لاإلجرامي  في السلوكالمعلوماتية جرائم مدى خضوع   الفرع األول:

الحاسب   السلوكبالنسبة   السرقة وهو االختالس وبتطبيقه على برامج  المكون لجريمة  اإلجرامي 

ن كان يدخل في ذمته ما استولى عليه من  إاآللي أو المعلومات المعالجة بصفة عامة، نالحظ أن الجاني و

 إذ تظل رغم مباشرة أفعال  ،نه في نفس الوقت لم يخرج هذه البرامج من ذمة صاحبها الشرعيأبرامج إال  

كما يالحظ إن االستيالء على البرامج      االختالس عليها تحت سيطرة هذا األخير دون انتقاص من محتواها،

نه انتقال لهذه المعلومات من ذهن إلى ذهن أو  أباعتبارها معلومات ال يتصور من الوهلة األولى إال على  

التي تحويها البرامج من طبيعة غير  ويالحظ ثالثا أن المعلومات    ،وهذه عقبة ثانية  128من ذاكرة إلى ذاكرة 

المادية أي أنها شيء معنوي فكيف يتصور أن يرد فعل االختالس الذي هو من طبيعة مادية على شيء 

نتيجة لهذه العقبات فليس من السهل بسط أحكام السرقة على برامج الحاسب اآللي    ؛معنوي وهذه عقبة ثالثة

 وخاصة في الحاالت التالية:  

 لمعلومات عن طريق النسخ غير المشروع للبيانات المخزنة الكترونياسرقة اوال: أ

السرقة على  وذلك     تحتويها، لمحاولة بسط أحكام  التي  الدعامة  أو  الوثيقة  إنتاج  عن طريق إعادة 

حاالت النسخ غير المشروع يمكننا اعتماد ما توصل إليه االجتهاد القضائي الفرنسي في هذا الصدد بإعالنه  

نه لم يخرج عن مبدأ الشرعية أكما    ،المعلومات التي نسخت أو أعيد إنتاجها هي التي سرقت   صراحة أن

ف  ،الجنائية وحافظ على مبدأ مادية االختالس ذلك  المعلومات عن  إوعالوة على  باختالسه  الحكم  إقرار  ن 

يحمل في طياته ثروة مستترة  ولكنها عميقة ألنها تسمح بالعقاب   ايحتويهطريق إعادة إنتاج المستند الذي  

 على إعادة اإلنتاج الذي ال يمكن أن يقع تحت طائلة جريمة التقليد . 

ت عن طريق النسخ غير المشروع  نه ال يجب الخلط بين جريمة سرقة المعلوماأوتجدر اإلشارة إال  

ن السرقة تحوي البيانات في ذاتها، بينما تنصب الحماية التي يكفلها المشرع للمصنفات وبين جريمة التقليد أل 

 .129بتجريم تقليدها على طريقة التعبير عن أفكار المؤلف

 سرقة وقت اآللة ثانيا:

في هذه الحالة ليس من السهل بسط أحكام  يكيفها فقهاء القانون الجنائي على أنها سرقة استعمال، و 

وعليه تتطلب تدخال   ،سرقة الخدمةبن المشرع الجزائري ال يأخذ بما يسمى  جريمة السرقة على وقت اآللة أل

اآللية   المعالجة  نظام  في  المشروع  غير  البقاء  بتجريمه  الفرنسي  المشرع  فعل  ما  غرار  على  تشريعيا 

هدف أساسا إلى حماية نظام المعالجة اآللية للمعطيات بصورة مباشرة  للمعطيات، فإذا كانت هذه الجريمة ت

 إال أنها تحقق أيضا وبصورة غير مباشرة حماية للمعلومات ذاتها. 

 االلتقاط الذهني للبيانات ثالثا: 

ب وقام بحفظها واختزانها في ذاكرته، وكأن يقوم شخص بالتقاط معلومات ظهرت على شاشة الحاس

نه لم يرد على ذات مادة المستند وإنما اقتصر الشيء المختلس أهذا المسلك يمكن أن يكون اختالسا رغم  

ن هذا المضمون شيء منقول مملوك للغير منحصر أل   ،على مضمون المستند مع بقائه في حيازة صاحبه
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ن المشرع الجزائري ال يأخذ بسرقة االستعمال أيته، إال  في منفعة المستند كجزء من حق صاحبه في ملك

وحالة سرقة المعطيات دون استنساخها    ،وعليه ضرورة تدخل تشريعي يشمل حالتي االلتقاط الذهني للبيانات 

  .130ودون المساس بسالمتها أو أصالتها 

 تكييف االلتقاط الهوائي للبيانات المعالجة أو المنقولة الكترونيا  رابعا:

ن تكون  المعلوم أن الطاقة والقوى الطبيعية أو الصناعية تعد من األموال المنقولة وتصلح أل   من

نه ال يمكننا أن نطبق أحكام سرقة الطاقة على اإلشعاعات والموجات والنبضات المنبعثة  أإال  ،محال للسرقة

 . 131كمي وذات قيمة رغم أنها كهربائيا قابلة للقياس والتقدير ال ،من الحاسب اآللي أثناء تشغيله

ن طبيعة البرامج والمعلومات تأبى تحقيق  أل ،ولهذا  نخلص لعدم وقوع السرقة في الحاالت السابقة

الحيازة الكاملة للشيء  ووالذي يعني االستيالء    ،األخذ أو االختالس بمعناه الدقيق المسلم به في جريمة السرقة

ألنه إذا تصورنا وقوع االختالس من خالل النسخ أو التصوير على    ،بدون رضا مالكه أو حائزه السابق

ن هذه المعلومات األصلية ذاتها تظل في نفس الوقت كما كانت من قبل تحت سيطرة صاحبها  إالمعلومات ف

األصلي وال تخرج من حيازته، ولما كان قانون العقوبات الجزائري ال يجرم سرقة االستعمال بصفة عامة، 

صريح من المشرع لتفادي الجدل حول سرقة المعلومات وسرقة التدخل  الالوحيد ال يكون إال ب  ن المخرجإف

 وتحقق حماية مباشرة للبرامج والمعلومات.  ،وقت اآللة أو سرقة استعمال األصل

الثاني:   اآللي  الفرع  الحاسب  برامج  األمانة   للسلوكمدى خضوع  وخيانة  النصب  جرائم  في    اإلجرامي 

   واإلتالف

أن درسنا وضعية السلوك االجرامي في الجريمة المعلوماتية في مجال أفعال السرقة، نتحول   بعد 

في هذه النقطة إلى دراسة السلوك االجرامي في نوع آخر من الجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري  

 وهي جريمة النصب وخيانة األمانة واالتالف في إطار الجريمة المعلوماتية دائما. 

 لمعلوماتي ااإلجرامي لجريمة النصب في المجال  السلوك وال:أ

نجد أن لجوء الجاني إلى إحدى الطرق االحتيالية وحمل المجني عليه على تسليمه دعامة مادية مثبتا  

؛ جريمة النصب يعد قد ارتكب اإلجرامي  بمثل هذا السلوك ن  إف ،حد البرامج ثم استيالء الجاني عليهاأعليها 

اإلجرامي من خالل الطرق االحتيالية التي يلجا إليها    السلوكحقق  تتصور  ن  يمكن أنهل  ال  وفي هذا المج

وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى أن ينقل إليه شفويا أي عن طريق القول محتويات المترتب عنها  الجاني  

 برنامجه الذي يلتقطه الجاني ويحفظه في ذاكرته؟  

من قانون   376 المادةمنصوص عليه في الهل النقل من خالل القول يعادل التسليم بناء على غلط و

 يعادل االستيالء؟   العقوبات؟ وهل التقاط أو سماع الجاني للمعلومات 

يوجد نشاط مادي يتحقق به التسليم واالستالم في جريمة النصب، حتى لو فرضنا    الفي الحقيقة  

نه لن ينتج عن ذلك حرمان المجني عليه من المعلومات التي نقلها بالقول بل تظل  إفذلك جدال إمكانية وقوع 

نه ال يتفق  أيعة البرامج والمعلومات إال  ن كان يتفق وطب إوهو أمر و  ،تحت سيطرة من نقلها وفي حوزته

اإلجرامي    للسلوكيعني عدم صالحية البرامج للخضوع    ، مما اإلجرامي في جريمة النصب   السلوكوطبيعة  

 في جريمة النصب.  

   لمعلوماتيااإلجرامي لجريمة خيانة األمانة في المجال السلوك  ثانيا:

انة األمانة بالنسبة للدعامات المثبتة عليها البرامج  فال جدال في وقوع جريمة خيالمسألة هنا نسبية؛ 

وذلك في الحالة التي يقوم فيها األمين بنسخ البرنامج لحسابه الخاص متجاوزا االتفاق الذي   ،والمعلومات 

إذ يتحقق بهذا النسخ فعل االستعمال الذي يقصد به استخدام األمين للمال استخداما    ،يربطه بصاحب البرنامج
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نه من الصعب القول بقيام جريمة خيانة األمانة  أإال    ،مته كلها أو بعضها مع بقاء مادته على حالهايستنزف قي

اإلجرامي للجريمة أال    السلوك وذلك لعدم إمكانية قيام    ؛في حالة البرامج والمعلومات المستقلة عن الدعامة

م يتحقق به فعل االستالم، مما  لعدم وجود نشاط مادي مجس  ،وهو التسليم بناء على عقد من عقود األمانة

 .132يحول دون صالحية البرامج والمعلومات للخضوع للنشاط اإلجرامي في جريمة خيانة األمانة 

   لمعلوماتيااإلجرامي لجريمة اإلتالف في المجال السلوك   ثالثا:

المجال     هذا  اإلجرامي في جريمة  في  النشاط  يقيد  لم  الجزائري  المشرع  أن  بوسيلة  نجد  اإلتالف 

إذ هي من الجرائم ذات القالب الحر ولهذا ال يوجد ما يحول دون وقوع جريمة اإلتالف على برامج    ،معينة

ن المشرع الجزائري لم يحدد طريقة بعينها لوقوع الجريمة ولم يحدد نتيجة وحيدة  أخاصة و  ،ب اآلليوالحاس

اإلجرامي إلى البرنامج والدعامة المسجل عليهما   كهبسلونه من المتصور أن يتجه الجاني إمحددة لقيامها، ف

أو إلى البرنامج فقط دون الدعامة، وقد تقع الجريمة عن طريق االتصال المباشر بالجهاز كما قد تقع    معا،

 من خالل االتصال عن بعد. 

  ن جريمة اإلتالف المنصوص عليها في قانون العقوبات تحقق حماية جنائية كاملة لبرامج إ وعليه ف

 ب على خالف باقي جرائم األموال التي توفر حماية نسبية فقط. والحاس

 : الجريمة المعلوماتية من خالل قانون الملكية الفكرية الجزائري  المبحث الثاني

ارتأينا    ،نظرا لنسبية الحماية المقررة من خالل النصوص التقليدية في قانون العقوبات الجزائري

نقطتين  وذلك من خالل دراسة    البحث في مدى إمكانية الحماية من خالل نصوص قانون الملكية الفكرية،

الحماية في إطار قانون الملكية  )المطلب األول(، و  الحماية في إطار قانون الملكية الصناعية   هما؛أساسيتين  

 )المطلب الثاني(.األدبية والفنية 

 قانون الملكية الصناعية   إطار فيالجريمة المعلوماتية  نالحماية م: المطلب األول

لدراسة الحماية المقررة لتكنولوجيا االعالم واالتصال في الشق المتعلق بالجريمة المعلوماتية، وفق  

ما ينص عليه قانون الملكية الصناعية، ينبغي علينا معالجة المسألة عبر أحكام العالمات التجارية )الفرع  

 بعد ذلك عبر الحماية المقررة في براءات االختراع )الفرع الثاني(.  األول(، ثم 

  من خالل أحكام العالمات التجاريةالفرع األول: الحماية 

المشرع  لها  أعار  والتي  التجاري  النشاط  في  الحساسة  المواضيع  من  التجارية  العالمات  تعد 

  األمر الجزائري اهتماما خاصا، بالنظر إلى األثر االقتصادي المترتب عنها بحيث أول ما نظمها كان وفق  

في    03/06  رقم بالعالمات   2003/ 07/ 19المؤرخ  لألمر  و  المتعلق  والمتمم  في ال  57/ 66المعدل  مؤرخ 

لألمر رقم    03/1966/ 19 التجارية والمعدل  والعالمات  المصنع  بعالمات  في    223/ 67المتعلق  المؤرخ 

 . المتضمن أحكام العالمات التجارية 10/1967/ 19

التي    البضائع  أو أشكال توضع على  أو رموز  يتخذ من تسميات  التجارية هي كل ما  والعالمات 

لتمييزها عن بقية المبيعات أو    ،المنتج أو يقوم بإصالحها أو تجهيزها أو ختمهايبيعها التاجر أو يصنعها  

السؤال وويشترط في العالمة أن تكون مميزة وجديدة وغير مخالفة للنظام واآلداب    المصنوعات أو الخدمات،

 ب اآللي من الحماية الجنائية للعالمات التجارية؟  وهل تستفيد برامج الحاس هنا المطروح

أن كل برنامج يحمل اسما خاصا به، لذلك فقد عمد أصحاب البرامج إلى تسجيل هذا االسم    نعلم

أصحاب البرامج   أكعالمة تجارية للبرنامج، ولما كانت هذه الحماية قاصرة على االسم دون المحتوى فقد لج

نسبة للنسخ البسيط، لكن  الحماية بإحكام العالمات التجارية قد تكون فعالة بال  ، وهناإلى وضع االسم مقترنا به

 ليس األمر كذلك بالنسبة للنسخ المعقد.

  من خالل أحكام براءة االختراعالفرع الثاني: الحماية 
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قبل الحديث عن الحماية التي يمكن أن تستفيد منها تكنولوجيا االعالم واالتصال عبر أحكام براءات 

  02المادة    عرفت ب توافرها إلقرارها؛ وعلى فقد  االختراع ينغي عليا أوال تقديم تعريف لها والشروط الواج 

  "،فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية"  ااالختراع بأنه   07/ 03من األمر  

 :  فين الشروط التي يجب توافرها في االختراع فتتمثل  أ وبش

  .شرط االبتكار -

   .شرط الجدة -

 . القابلية للتطبيق الصناعي -

  .المشروعية -

وهي الوثيقة التي تمنحها الدولة    ،في حال توافر هذه الشروط يتحصل المخترع على براءة االختراع

وذلك لمدة محدودة وبشروط    ،للمخترع فتخول له حق استغالل اختراعه والتمتع بالحماية القانونية المقررة

 لحماية الملكية الصناعية.لمنح لهذه الشهادة هو المعهد الجزائري  والهيئة المكلفةمعينة  

 من الحماية بواسطة براءات االختراع؟ اآللي ب و هل تستفيد برامج الحاس هنا أيضا؛ السؤال المطروح  و

التشريعات المعاصرة بصفة عامة تستبعد البرامج المعلوماتية من مجال الحماية  والمالحظ في هذا المجال أن  

 : وذلكبواسطة براءات االختراع  

   .البرامج من أي طابع صناعيتجرد  الما -

فليس من الهين توافر   ؛صعوبة البحث في مدى جدة البرنامج لتقدير مدى استحقاق البرنامج للبراءة   لماأو    -

وليس   البرمجيات  الجدة في  توافرأيضا  شرط  إثبات  الهين  تقوم  همن  التي  الجهة  يكون لدى  أن  إذ يجب   ،

ة لتقرر ما إذا كان قد سبق تقديم اختراعات مشابهة لالختراع بفحص طلبات البراءة قدرا معقوال من الدراي

المقدم الطلب بشأنه أم ال، األمر يتطلب أن تكون هذه الجهة على درجة عالية من الكفاءة والتمييز في المجال  

 الذي تتولى بحثه. 

ة الصناعية  والجهة المكلفة بتقرير توافر شرط الجدة في الجزائر هي المعهد الجزائري لحماية الملكي

الذي يتنافى مع وجود أية سابقة دون تحديد زماني أو    133إذ يأخذ المشرع الجزائري بمبدأ الجدة المطلقة

 مكاني، إنما يشرط أن تتوافر عالنية هذه السابقة. 

الحاس برامج  لمنتجي  العملي  التحفظ  إلى  نظرا ب على استعمال قوانين براءة االختراع،  وإضافة 

إلجراءات المعقدة للحصول على البراءة والتكلفة العالية والمدد الطويلة التي يستغرقها هذا التسجيل، فعمر  ل

وعليه    ،البرنامج قصير نسبيا ال يتعدى ثالثة سنوات بينما قد تمتد إجراءات تسجيل البراءة مثل ذلك أو أكثر

 وصول إلى سر البرنامج واستغالله قبل صدور البراءة. مكن للغير الي

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري قد استبعد البرامج المعلوماتية صراحة من مجال الحماية  

الذي نص على  المتضمن براءة االختراع    07/ 03من األمر    07بواسطة براءات االختراع وذلك طبقا للمادة  

 ختراعات في مفهوم هذا األمر برامج الحاسوب".  " ال تعد من قبيل اال  أنه

 الجريمة المعلوماتية من خالل قانون الملكية األدبية والفنية الجزائري الحماية من : المطلب الثاني

األمر   بمقتضى  والفنية  األدبية  الملكية  قانون  الجزائري  المشرع  في    73/14نظم  المؤرخ 

المعدل والمتمم بموجب   1997/ 03/ 06المؤرخ في   97/10المعدل والمتمم بمقتضى األمر    04/1973/ 03

 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة.   2003/ 07/ 19المؤرخ في  05/ 03األمر 

 
المؤرخ في  93/17المتعلق ببراءات االختراع المعدل لألمر  19/07/2003المؤرخ في  03/07األمر  - 133

المتعلق بشهادات المخترعين  03/03/1963في  66/54المتعلق بحماية االختراعات المعدل لألمر  07/12/1993

  وإجازات االختراع .
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ب اآللي للحماية المقررة بمقتضى قانون حق المؤلف الجزائري ولتحديد مدى خضوع برامج الحاسو

المؤلف )الفرع األول(، برامج الحاسوب   مدى اعتبار البرنامج المعلوماتي كحق من حقوق  وجب مناقشة

 اآللي وجريمة التقليد وفق قانون الملكية الفكرية )الفرع الثاني(. 

 موضوع من موضوعات حق المؤلف الجزائري المعلوماتي  مدى اعتبار البرنامج الفرع األول: 

المشرع الجزائري في المادة   هعرفالذي  موضوع حق المؤلف هو" المصنف األدبي والفني"  يعد  

على أن المصنفات التي تشملها  بالنص  األمر  نفس  من    2المادة    ، والذي حددته14/ 73األولى من األمر  

 حماية حق المؤلف هي كالتالي:  

   .الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات األدبية والعلمية والفنية-

   .لمماثلةالمحاضرات والخطب والمواعظ والمؤلفات األخرى ا-

 .مؤلفات الدراسة والدراسات الموسيقية-

  .مؤلفات األلحان اإليقاعية والمسرحيات اإليمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى -

   .أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية-

   .مؤلفات الفنون التطبيقية-

والتصميمات - الجغرافية  والخرائط  والهندسة    الصور  بالجغرافيا  الخاصة  التشكيلية  واألعمال  والرسوم 

  .المعمارية أو العلوم

 المؤلفات الفلكلورية وبصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من التراث الثقافي التقليدي الجزائري.-

على حماية   14/ 73المشرع الجزائري لم ينص صراحة من خالل األمر  والمالحظ مما ذكر أن  

إمكانية  إلى القول بأن هناك  بعض المختصين  ذلك ذهب  معلوماتية في إطار حق المؤلف، لكن رغم  البرامج ال

 الصياغة المرنة عند ذكر المصنفات المشمولة بالحماية.  بالنظر إلى لحماية ل

الواردة    2يمكن إسباغ الحماية على برامج الحاسوب كمصنفات فكرية ضمن عمومية نص المادة    نهأبمعنى  

 لمصنفات التقليدية المحمية. ن اأفي ش

 ، ن كان لم يذكر صراحة برامج الحاسوب ضمن المصنفات المحمية لحماية حق المؤلفإو  2فنص المادة  

 ورد على سبيل المثال ال الحصر.  السالف الذكر  التعداد  باعتبار أن  إال أن صياغتها قد جاءت في صورة عامة  

ودخول   واالتصال،  االعالم  تكنولوجيا  استعمال  ظاهرة  فرض  ومع  الجزائري  المشرع  أن  غير 

الحاسوب اآللي حياة المواطن الجزائري، أصبح ال مفر من القيام بتعديل األمر السالف الذكر حتى ينسجم  

مؤلف بمقتضى  قانون حق المع التطور الهائل الذي عرفة المجتمع الدولي، وهذا ما موقع فعال عبر تعديل  

، الذي أن نستخلص 134برامج اإلعالم اآللي ضمن المصنفات األصلية   أدمجحيث    05/ 03  –  10/ 97األمرين  

 من خاللهما أن: 

والقواعد،  - واألساليب  المصنفات  أن  التي  مجموعة  ومعالجة    هاشملتيمكن  بسير  المتعلقة  الوثائق 

 .135المعطيات 

تماشيا مع اتفاقية "بارن" التي حددت كمدة   ،نة بعد وفاة المبدعس   50سنة إلى    25إن مدة الحماية تحدد من  -

 سنة.  50للحماية أقصى 

  151تشديد العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلفين السيما مؤلفي المصنفات المعلوماتية )المادة  -

،  ن قانون العقوبات م  394/ 390إذ كان في السابق التعدي على الملكية الفكرية يخضع للمواد    ،(10/ 97األمر  

األمر  وبذلك   بموجب  العقوبات    10/ 97أخرجت  قانون  تجريم خاص ليمن مظلة  لها  قانون    ،صبح  أن  إذ 

 
"تعتبر على الخصوص كمؤلفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي المصنفات األدبية المكتوبة مثل   97/10األمر  04المادة  - 134

 عد البيانات ". المحاوالت األدبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية ومصنفات وقوا
"تعتبر أيضا مصنفات محمية األعمال اآلتية مجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى  97/10األمر  05المادة - 135

 أصالتها من انتقاء مواردها أو تنسيقها أو ترتيبها ". 
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  10/ 97بينما األمر    ،الغرامة كعقوبة لالعتداء على حق المؤلف  390العقوبات كان يقرر بموجب المادة  

 يقرر عقوبتي الحبس والغرامة.

  10/ 97المستجدات التي اعتمدها المشرع الجزائري من خالل األمرين  تجدر اإلشارة إلى أن هذه  و

تعود ألسباب أهمها االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هو المصادقة على اتفاقية بارن وهو    05/ 03  –

 .97/341فعلته الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  ما

وذلك نظرا النعكاسات حقوق    ،الفكرية المتعلق بالتجارةإضافة إلى تبني أحكام اتفاق جوانب الملكية  

وقد ورد في نص المادة    ،المؤلف على المستوى االقتصادي ولضمان حماية المؤلفات األجنبية في الخارج

من االتفاق أن على الدول األعضاء عند تعديل أو تبني قوانين اتخاذ التدابير المناسبة بشرط أن تكون    8

ق لتفادي االستعمال المتعسف لحقوق الملكية الفكرية من طرف حائزي الحقوق واللجوء  متوافقة مع االتفا

 إلى تصرفات تمس بالتجارة أو تضر بعقود نقل التكنولوجيا.  

هو ما ورد في نص المادة    ،136ومن أهم ما ورد في اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة 

كانت في صورة برنامج مصدر أو الصورة المنقوشة فهي محمية    أن برامج اإلعالم اآللي سواءفي "  10

لمعلوماتي نصت على تجريم االعتداءات اكما أن االتفاقية حول اإلجرام    ،"على أساس أنها مصنفات أدبية

نظام   طريق  عن  ارتكبت  إذا  الملكية  جوانب  اتفاق  ألحكام  تطبيقا  المجاورة  والحقوق  المؤلف  حق  على 

 جاري. معلوماتي في نطاق ت

  اإلجرامي لجرائم التقليد في التشريع الجزائري  للسلوكب اآللي  ومدى خضوع برامج الحاسالفرع الثاني:  

ضمن  يوفر   صراحة  إدماجها  بعد  اآللي  اإلعالم  لمصنفات  الجزائية  الحماية  المؤلف  حق  قانون 

ية والفنية معاقب عليها في السابق أفعال التعدي على حقوق الملكية األدب  ؛ بحيث كانت المصنفات المحمية

المواد  العقوبات  قانون  المادة  394إلى    390)  في  بمقتضى  ألغيت  المواد  هذه  أن  غير  األمر    165(  من 

97 /10  . 

من تحت مظلة قانون    10/ 97المالحظ أن االعتداءات على حقوق المؤلف أخرجت بموجب األمر  

العقوبات، حيث كان منصوصا عليها في القسم التاسع المعنون بجنح التعدي على الملكية األدبية والفنية من  

العقوبات وأصبح الفصل الثالث الخاص بالجنايات والجنح ضد األموال. لكن حاليا أخرجت من نطاق قانون  

 لها تجريم خاص في إطار قانون حق المؤلف.  

فقد شدد في العقوبات المقررة لالعتداءات على حقوق المؤلف   10/ 97وتجدر اإلشارة إلى األمر  

  390( تحيل إلى المادة  14/ 73األمر    75مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات )المادة  

يقرر عقوبتي الحبس    10/ 97الغرامة كعقوبة لالعتداء على حق المؤلف بينما األمر  من قانون العقوبات تقرر  

 والغرامة. 

   جرائم التقليد وبرامج الحاسب اآللي في التشريع الجزائريأوال: 

ب اآللي ضمن قائمة المصنفات المحمية  وبرامج الحاس   أدمجالمشرع الجزائري قد  على اعتبار أن  

ن أي اعتداء على الحق المالي أو األدبي لمؤلف البرنامج يشكل إحق المؤلف، فعن طريق القانون المتعلق ب 

جريمة التقليد والجرائم المشابهة   الذي يعاقب على  10/ 97في األمر  فق ما نص عليه  فعال من أفعال التقليد، و

 لها.

لحاالت عن وجود جنحة التقليد في ا  05/ 03األمر    151المادة  و  10/ 97من األمر    149المادة    ت نصف

 التالية: 

  .الكشف غير المشروع عن مصنف أدبي أو فني-

 . المساس بسالمة مصنف أدبي أو فني-

 

 . 15/04/1994اتفاق بين المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ابرم في  136-
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  .استنساخ مصنف أدبي أو فني بأي أسلوب من األساليب في شكل نسخ مقلدة أو مزورة-

 . استيراد نسخ مقلدة أو تصديرها-

 . بيع نسخ مزورة من مصنف أدبي أو فني-

 . فني مقلد أو عرضه للتداولتأجير مصنف أدبي أو -

 :  137ستة جرائم تعتبر من جنح التقليد ويمكن تصنيفها إلى ثالث  كن هناما ورد أعاله أنستنتج مو

 : الجنح المتعلقة بالحق المعنوي للمؤلف  الصنف األول

 ( 05/ 03األمر  22الكشف غير المشروع من مصنف أدبي أو فني )م -

 (  05/  03األمر   25ني )م المساس بسالمة المصنف األدبي أو الف -

 : الجنح المتعلقة بالحق األدبي للمؤلف الصنف الثاني

استنساخ مصنف بأي أسلوب من األساليب في شكل نسخ مقلدة، هذا الصنف من جرائم التقليد هو األكثر -

 شيوعا في المجال ألمعلوماتي أي عملية استنساخ البرامج )النسخ غير الشرعي(  

م  يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقو  ،97/10من األمر  150اإلبالغ الغير شرعي للمصنف فطبقا للمادة -

أو البث السمعي البصري أو    ،أو األداء العلني  ،بإبالغ المصنف األدبي أو الفني للجمهور عن طريق التمثيل

أو بأي   ،أو أية وسيلة أخرى لبث اإلشارات الحاملة لألصوات أو الصور واألصوات معا ،بواسطة التوزيع

 .138نظام من نظم المعالجة المعلوماتية 

   وهي: : الجنح المشابهة لجنحة التقليد الصنف الثالث

 . استيراد النسخ المقلدة وتصديرها-

 المتمثل في البرنامج.  بيع نسخ مزورة من المصنف -

   .برنامج( مقلد أو عرضه للتداولال) تأجير مصنف-

والمشا- بالمساعدة  المتعلقتين  المؤلفالجنحتين  بحقوق  المساس  في  المكافأة   ،ركة  دفع  عمدا  والرفض 

  .المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف

حد الحقوق المالية أو  أأن جريمة التقليد تتضمن اعتداء على    ؛األصناف الثالث   تلكنخلص من  و

 األدبية دون موافقة المؤلف، والقصد الجنائي في جريمة التقليد مفترض.  

 االعتداء على الحق المالي:  =السلوك االجرامي المتمثل في 

ذلك   في  االجرامي؛  السلوك  لهذا  األولى  الحالة  النسخ  وتتمثل  على حق  بموجب االعتداء  المنظم 

استنساخ المصنف هو إمكانية استغالل المصنف في شكله ويقصد ب  ،05/ 03األمر    54-53- 46-41المواد  

أو بكل وسيلة تسمح بإبالغه وبالحصول على نسخة    ،المادي على أية دعامة  األصلي أو المعدل بفضل تثبيته

منه أو جزء  المصنف  كامل  أكثر من  فإن    ،أو  بالنسبة  وبهذا  واسع جدا سواء  االستنساخ  الحق في  نطاق 

 لي.  آيكون في شكل برنامج إعالم ، كأن  لمصنف المستنسخ أو ألسلوب االستنساخ

  إبالغ المصنف على حق المؤلف في  لوك االجرامي؛ فيتمثل في االعتداء  أما عن الحالة الثانية من الس

ويعتبر اإلبالغ عموميا حينما يبقى خارج اإلطار العائلي    ،05/ 03األمر    150المادة  عمال بنص  للجمهور  

ويحتوي حق اإلبالغ على كل إبالغ سواء كان مباشرا أو غير مباشر عن طريق تثبيتات    ؛بالمفهوم الدقيق

  .أو الفيلم أو الفيديو ... الخ وانات كاألسط 

 
 .48، ص 2001عكاشة محي الدين، محاضرات في الملكية األدبية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 137
 . 45عكاشة محي الدين، المرجع السابق، ص -138
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ذلك   نجد  االجرامي،  السلوك  من  الثالثة  تحويل  المنصب  االعتداء  الحالة  في  المؤلف  حق  على 

أي حق المؤلف في استغالل مصنفه وفي ترخيص انجاز مصنفات مشتقة كاالقتباسات والترجمات    ،البرنامج

 .139والتعديالت .... الخ

 

 االعتداء على الحق األدبي:  =السلوك االجرامي المتمثل في 

في   يتمثل؛  األول  الوقت  المثال  في  برنامجه  عن  الكشف  في  البرنامج  مؤلف  على حق  االعتداء 

 ي يراهما مناسبين.  وبالطريقة الت 

إذ يحمي المشرع جنائيا حق المؤلف  ؛االعتداء على الحق في سالمة المصنفالمثال الثاني متعلق ب

في تعديل وتحوير أو تغيير أو حذف أو إضافة ترد على البرنامج من شخص أخر دون إذن من المؤلف،  

 لجريمة التقليد. يعتبر قد ارتكب سلوكا إجراميا حد األفعال السابقة أفمن يرتكب 

   المقررة لجرائم التقليد ثانيا: العقوبات

- 157- 156-153العقوبات المقررة لالعتداءات على حقوق الملكية األدبية والفنية محددة في المواد  

لعقوبات  من قانون ا  394إلى    390كانت في السابق تتناولها المواد  ، بحيث  05/ 03من األمر    159- 158

إذ ،  05/ 03المعدل والمتمم باألمر    97/10من األمر    165غير أن أحكام هذه المواد ألغيت بمقتضى المادة  

 أخرجت من تحت مظلة قانون العقوبات وأصبح لها تجريم خاص في إطار قوانين حقوق المؤلف. 

 نه تم التشديد في العقوبات على النحو التالي: أتجدر اإلشارة إلى و

  دج إلى ألف    500سنوات وغرامة قدرها    03أشهر إلى    06أن يطبق كعقوبة أصلية الحبس من  للقاضي  =

 سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج. ،مليون دج 01

قساط اإليرادات المحصلة  مصادرة المبالغ المساوية أل  ؛للقاضي سلطة تقرير عقوبات تكميلية تتمثل في=

  .للمصنف )البرنامج( وكل النسخ المقلدةمن االستغالل غير المشروع 

وكذلك اإليرادات موضوع المصادرة    ،بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة ذلكاألمر  لجهة القضائية  =ل

  .لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض  ،للمؤلف أو أي مالك حقوق أخر

مع إمكانية غلق المؤسسة التي يستغلها المقلد   ،ن يضاعف العقوبات المقررة في حالة العود أللقاضي  =وأن  

   .أشهر، وإذا اقتضى الحال تقرير الغلق النهائي  06أو شريكه مدة ال تتعدى  

يسمى بالحجز الناتج عن    وهو ماثره اكتشاف جريمة التقليد  إتجدر اإلشارة إلى إجراء هام يتم  و

يمكن بواسطته لمؤلف البرنامج المحمي أو ذوي حقوقه المطالبة بحجز الوثائق والنسخ الناتجة    ، بحيث التقليد

ة جارية  يأو إيقاف أية عمل  ،وذلك حتى في غياب ترخيص قضائي  عن االستنساخ غير المشروع أو التقليد 

ولدة عن االستغالل  أو حجز الدعائم المقلدة واإليرادات المت  ،ترمي إلى االستنساخ غير المشروع للبرنامج

 غير المشروع للمصنفات.

أكده   ما  المادتان  وهذا  معاينة    في  ،146،  145نص  القضائية  الشرطة  أن من اختصاص ضباط 

أو من دعائم المصنفات   ،انتهاك حقوق المؤلف وهم مؤهلون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة من المصنف

 ولكن بشروط:  

ولكن    ،موضوعة تحت الحراسة ليس من طرف ضباط الشرطة القضائيةالنسخ المقلدة يجب أن تكون    –  1 

 من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

ن النسخ المقلدة المحجوزة لرئيس الجهة القضائية المختصة  أ المحضر الذي يثبت بوعلى أنه يجب تقديم -2 

 .140إقليميا 

 
 .46ابق، ص عكاشة محي الدين، المرجع الس - 139
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الحجز  و بعملية  يختص  المؤلف  أيضا،  كما  لحقوق  الوطني  للديوان  التابعون  المحلفون  األعوان 

 :  التالية شروطال وفقوالحقوق المجاورة  

المؤلف حيث  -1 الوطني لحقوق  الديوان  المقلدة تحت حراسة  النسخ  المحلفين وضع  يشترط من األعوان 

 والحقوق المجاورة.  

يميا بمحضر مؤرخ وموقع قانونيا يثبت النسخ  اإلخطار الفوري لرئيس الجهة القضائية المختصة إقلالقيام ب-2

 .141المقلدة المحجوزة

المشرع الجزائري لبرنامج الحاسب اآللي بصفة المصنف    الذي قدمه   عترافمن االرغم  وعلى ال

هامةأنه  أإال    ،المحمي نقاطا  برنامج    بسبب   غفل  طبيعة  مع  تتماشى  ال  المؤلف  لحقوق  التقليدية  المفاهيم 

 ها فيما يلي: ب اآللي نجملوالحاس

القانون حماية على  أ- قرن المشرع الحماية المقررة لحق المؤلف بضرورة اإليداع، بحيث ال يضفي هذا 

ن كان من األفضل أن يربط المشرع هذه الحماية بتاريخ  إ، ويحترم فيه مثل ذلك االجراءالبرنامج الذي لم  

سوة بما سار عليه المشرع الفرنسي وتماشيا مع  أ  ،االنتهاء من االبتكار أو تاريخ النشر والتوزيع ألول مرة 

 .142نه من األجدر وضع نظام خاص بإيداع برامج الحاسب اآللي أكما   (،برن)نصوص اتفاقية 

، هذه المدة طويلة نسبيا وليس  (برن)سنة بعد الوفاة طبقا لتوصيات معاهدة    50مدة حماية المصنفات هي  -

ل أفراد  احتكار  وتقدمه  المجتمع  طويلةمن مصلحة  مددا  الحديثة  التكنولوجية  المعرفة  في   ،تلك  فاالحتكار 

 كما هو الحال في جميع الوسائل التطبيقية.  ،تطبيقات اإلعالم اآللي يجب أن يكون قصير المدة

يجب  بحيث  ضرورة وضع معيار حصول االعتداء على حقوق المؤلف البرنامج أو أي صاحب حق فيه،  -

ن خضوع البرامج  أل  ،أن يكون هذا المعيار مختلفا عن معايير حقوق الملكية الفكرية التقليدية لتحديد االعتداء

 ،مباشر الذي يتمثل بالنسخ المجرد لنفس المعايير التقليدية يعني أننا ال نحمي البرامج إال بصورة االعتداء ال

المنسوخ والعمل  األصلي  العمل  بين  الظاهر  التشابه  مدى  في  االعتداء  من  التحقق  برامج    .فيجري  لكن 

  ، قد تكون بصورة تظهر متطابقة تمام التطابق ولكنها تؤدي إلى نتائج تختلف عن بعضهااآللي  ب  والحاس

ق معيار قانون  يمختلفة تماما ولكنها تأتي بنفس النتائج، وتطبكما أن هناك برامج تكتب بصورة قد تظهر أنها  

يؤدي في مثل هذه األحوال إلى تقرير االعتداء في األول حيث ال يوجد اعتداء وتقرير   ،حق التأليف السابق

 .143عدم االعتداء في الثانية حيث أن هناك اعتداء بالفعل 

ه المصنفات في الجزائر أو في الخارج أخذا  مصنفات الجزائريين سواء نشرت هذ   ىتسري الحماية عل-

أما بالنسبة لمؤلفات األجانب فنفرق بين المؤلفات التي لم يسبقها أن نشرت والتي تنشر  ، بالمعيار الشخصي

وهذا معيار إقليمي   ،مؤلفات الجزائريينبها للمرة األولى في الجزائر، وهي تتمتع بنفس الحماية التي تتمتع 

 تمتع بالحماية إال على أساس المعاملة بالمثل.ت  فإنها ال  ،التي نشرت في الخارج من قبل  أما مؤلفات األجانب 

نظرا لكثرة    ،ضرورة تنسيق الجزائر مع باق الدول فيما يتعلق بالمصنفات المعلوماتية نرى  وعليه  

للملكية الفكرية  واعتمادا على المذكرة اإليضاحية للنصوص النموذجية التي وضعتها المنظمة العالمية    تداولها

بل نصت صراحة على صالحية النقل المعنوي لها   ،تقصر الحماية على واقعة النقل المادي للبرامجلم  التي  

 ب التي تربط العديد من الدول ويطلق عليها شبكات االنترنت.  وعن طريق شبكات الحاس

يتعدد    عادة ما- المعلوماتية عبارة عن مصنفات  المصنفات  إيداعهاتكون  المساهمون في  وهي    ،مؤلفوها 

عدة   بمساهمة  مؤسسات ضخمة  قبل  من  المبرمجة  تلك  أو جماعية خاصة  مشتركة  عبارة عن مصنفات 

 اختصاصيين محللين ومبرمجين.  

 
 .49ص المرجع نفسه،  - 141
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الجزائري  و للمشرع  الطبيعية المشاركة في فقد  بالنسبة  المشترك لألشخاص  المصنف  نص على 

تثمار االقتصادي الذي يتطلب انجاز المصنفات المعلوماتية مرتفع جدا  لكن نظرا لكون عملية االس  إنجازه،

باالعتماد على هذه األسس ولضمان االستقالل الكافي لهذا المصنف كان من األجدر  و  ،في بعض الحاالت 

وال    ،تمنح للمنتج صفة المؤلفأن يأخذ المشرع الجزائري بما سارت عليه الدول االنجلوساكسونية التي  

 غيره من المشاركين تجنبا لمشكلة اعتراض المؤلفين الستغالل المصنف. تمنحها ل

المشتركة في مجال  و بالمصنفات  المشرع نصا خاصا  أن يضع  اإلطار  هذا  األجدر في  كان من 

 كما هو الحال بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية.   ،اإلعالم اآللي

صوص براءة اختراع في مواجهة الجريمة  نه نظرا لقصر أحكام العالمات التجارية ون أنخلص إلى  

المعلوماتية، ونظرا لكون قانون الملكية األدبية والفنية ورغم اعتراف المشرع الجزائري لبرامج اإلعالم  

يخفى علينا أن الحماية الجزائية للبرامج من خالل    نه الأ إال    ،اآللي وقواعد البيانات بصفة المصنف المحمي

أساس بصفة  تنصب  المؤلف  أو مضمونه  حق  البرنامج  فقط اية على شكل  تلك    ،البتكاري  تغطي  أن  دون 

ولذلك فال مفر من ضرورة اللجوء إلى استحداث نصوص تجريمية خاصة    ؛الحماية كل مضمون البرنامج

بالمعلوماتية وذلك ما اعتمده المشرع الجزائري في مشروع تعديل قانون العقوبات الجزائري باستحداث 

 ءات على أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات.فصل خاص باالعتدا

 ( 15/ 04)قانون الل النصوص القانونية المستحدثة خالمبحث الثالث: الجريمة المعلوماتية من 

لمعلوماتي، فقد استقر الفكر القانوني على ضرورة  الما كانت الحاجة ملحة وضرورية لحماية المال  

وجود نصوص خاصة لهذا الغرض، وقد استجابت عدة دول لهذا االتجاه منها الواليات المتحدة األمريكية،  

 كندا، ألمانيا، النرويج وفرنسا... 

الفراغ القانوني في    -ولو نسبيا  -وبالنسبة للتشريع الجزائري، فقد تدارك المشرع الجزائري مؤخرا  

اإلجرام   باستحداث نصوص  امجال  وذلك  المعلوماتية   تجريميةلمعلوماتي  على  الواردة  االعتداءات  لقمع 

أن المشرع الجزائري    المتضمن تعديل قانون العقوبات، لكن تجدر اإلشارة إلى  04/15بموجب القانون رقم  

قد ركز على االعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتية، و أغفل االعتداءات الماسة بمنتوجات اإلعالم اآللي  

  ، لمعلوماتي، و لذلك ارتأينا وحتى ال تكون دراستنا لموضوع الحماية الجزائية ناقصةاوالمتمثلة في التزوير  

 التاليين:   المطلبينوماتية من خالل أن نتعرض لالعتداءات الواردة على المعل

  . األول: االعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتيـةالمطلب 

 .الثاني: االعتداءات الماسة بمنتوجات اإلعالم اآللي المطلب 

 : االعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتية المطلب األول

بين   ما  وقوع  إلى  اإلحصائيات  يومي  250إلى    200تشير  في  اعتداء  المعلوماتية  األنظمة  ا على 

إن تفاقم االعتداءات على األنظمة المعلوماتية خاصة مع ضعف الحماية الفنية، استدعى تدخال  ، و144الجزائر

لمعلوماتي  افدوليا وضعت أول اتفاقية حول اإلجرام    ،تشريعيا صريحا سواء على المستوى الدولي أو الداخلي

اإلجرام    11/2001/ 08بتاريخ   أشكال  مختلف  الوطني  ،145لمعلوماتي اتضمنت  المستوى  على  فقد   أما 

الفصل   مساستدرك المشروع الجزائري الفراغ القانوني من خالل التعديل األخير لقانون العقوبات الذي  

سم  سابع مكرر عنوانه "المساس  قبإضافة    156/ 66الثالث من الباب الثاني من الكتاب  الثالث من األمر رقم

 .7مكرر  394مكرر إلى  394يشمل المواد من  الذي  بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات"

 
 .2006ة للطباعة والنشر، الجزائر آمال قارة، الحماية الجزائرية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، دار هوم - 144
من طرف المجلس األوروبي وتم   08/11/2001االتفاقية الدولية حول اإلجرام ألمعلوماتي التي أبرمت بتاريخ:  - 145

 .23/11/2001وضعها للتوقيع منذ تاريخ:



63 

 

إال أن ما يجمعها    ،ن كانت تختلف في أركانها وعقوباتهاإ الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية وو

ن القاسم المشترك بينهما هو نظام المعالجة  أي أ  ،أنهما تحقق حماية جزائية تنظم المعالجة اآللية للمعطيات 

 ن دراسة تلك الجرائم تقتضي منا أوال توضيح وبيان مفهوم نظام المعالجة اآللية للمعطيات. إولذلك ف ،اآللية

 : مفهوم نظام المعالجة اآللية للمعطياتالفرع األول

األولي الذي يلزم تحققه حتى يمكن  لة األولية أو الشرط  أيمثل نظام المعالجة اآللية للمعطيات المس

ن ثبت تخلف هذا إف  ؛البحث في توافر أو عدم توافر أركان أية جريمة من جرائم االعتداء على هذا النظام

ويؤدي توافر هذا الشرط إلى االنتقال إلى المرحلة التالية   ،الشرط األولي ال يكون هناك مجال لهذا البحث 

الزما لكل منها    اإذ أن هذا الشرط يعتبر عنصر  ،يمة من الجرائم السابقةتوافر أركان أية جرفي  بحث  الوهي  

 ولذلك يكون من الضروري تحديد مفهوم نظام اآللية للمعطيات.

للمعطيات  اآللية  المعالجة  حقيقته    ؛نظام  إدراك  بالقانون  المشتغل  على  يصعب  تقني  فني  تعبير 

 .146يعة ومتالحقة في مجال فن الحاسبات اآللية نه تعبير متطور يخضع للتطورات سرأبسهولة، فضال عن 

لم يعرف نظام المعالجة اآللية للمعطيات فأوكل   ،ولذلك فالمشرع الجزائري على غرار التشريع الفرنسي

 بذلك مهمة تعريفه كل من الفقه والقضاء.

 147تعريف نظام المعالجة اآللية للمعطياتأوال: 

لمعلوماتي في مادتها الثانية على النحو  اللنظام    ااتي تعريفلمعلومااالتفاقية الدولية لإلجرام  قدمت  

 التالي: 

Système informatique désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs 

interconnecté ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, 

en exécution d’un programme, un traitement ou totalisé de données.     

 أما الفقه الفرنسي فقد عرفه كما يلي:  

معالجة وحدات  مجموعة  أو  وحدة  من  يتكون  مركب  البرامج    ،كل  ذاكرة  من  منها  كل  تتكون  والتي 

وأجهزة الربط والتي يربط بينها مجموعة من العالقات التي   ،وأجهزة اإلدخال واإلخراج  ،والمصطلحات 

وهما معالجة المعطيات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظام الحماية   ،عن طريقها تحقق نتيجة معينة

 الفنية. 

 خلص إلى أن تعريف نظام المعالجة اآللية للمعطيات يعتمد على عنصرين: ن ؛بناء على التعريفات السابقة و

ة ومعنوية مختلفة ترتبط بينهما نتيجة عالقات توحدهما  ييتكون من عناصر ماد   ،األول: مركب   العنصر=

 نحو تحقيق هدف محدد.

 العنصر الثاني: ضرورة خضوع النظام لحماية فنية. =

  مكونات نظام المعالجة اآللية للمعطياتثانيا: 

في   المركب  وتتمثل  منها  يتكون  التي  والمعنوية  المادية  المعطيات كالعناصر  البرامج،    ، الذاكرة، 

يفتح المجال أمام إضافة عناصر  ، مما  عناصر واردة على سبيل المثال ال الحصروهي  أجهزة الربط...  

ال تقع أي جريمة من جرائم  وبالتالي  ،جديدة أو حذف بعضها حسب ما يفرزه التطور التقني في هذا المجال

ب لم يدخل  وأو على جهاز حاس  ،برامج معروضة للبيع  االعتداء المنصوص عليها إذا وقع االعتداء على

الخدمة أو على عنصر مودع بالمخازن، أو على قطع الغيار، أو على األجهزة التي مازالت في حالة التجربة،  

ولكن على العكس من ذلك، تقع الجريمة إذا وقع االعتداء   ،أو حتى األنظمة التي خرجت من الخدمة تماما
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على النظام خارج ساعات تشغيله العادية، أو إذا كانت أحد عناصره في حالة عطل أو حتى لو كان النظام  

 كله في حالة عطل تام، وكان يمكن إصالحه. 

فإذا تصورنا عدة    ،إذا وقع االعتداء على عنصر يشكل جزءا من أنظمة متعددة  ،وتقع الجريمة أيضا

حاس  على جهاز  اعتداء  ووقع  اتصال  بأجهزة  بينها  فيما  ترتبط  األنظمة  وأنظمة  تلك  من  نظام  في  آلي  ب 

وإذا كان الدخول إلى هذا الجهاز مشروع فإن البحث في توافر    ،المرتبطة، فإن الجريمة تقع في هذه الحالة

هذا الدخول المشروع واالعتداء المفروض على  الجريمة يتوقف على ما إذا كانت توجد عالقة سببية بين  

كما تقع الجريمة إذا وقع  االعتداء على شبكة االتصال    ،سوء نية المتدخل  وأومدى حسن    األنظمة ككل،

 .148ن تلك الشبكة تعتبر عنصر في كل نظام من األنظمة التي تربط بينهما أل التي تربط بين أكثر من نظام،

 

 149النظام لحماية فنية ضرورة خضوع ثالثا: 

الشبكات   عبر  المتناقلة  البيانات  خصوصية  على  للحفاظ  المعلومات  بأمن  المتخصصون  يسعى 

وسرية البيانات المتناقلة    ،مين سرية الرسائل االلكترونيةأفهم يسعون لت   ،وباألخص حاليا شبكة االنترانت 

التشفير أفضل وسيلة للحفاظ على سرية    ؛خاصة باألعمال التجارية الرقميةال ويرى    ،البيانات تلك  ويمثل 

 لمنع اآلخرين من االطالع على الرسائل االلكترونية.  هالخبراء ضرورة استخدام

 وتنقسم األنظمة إلى ثالثة أنواع: 

 أنظمة مفتوحة للجمهور. -

 ولكن بدون حماية فنية.  ،أنظمة قاصرة على أصحاب الحق فيها-

 على أصحاب الحق فيها وتتمتع بحماية فنية.   أنظمة قاصرة-

أما النوع األول    ،ن النوع الثالث فقط من تلك األنظمة هو الذي يتمتع بالحماية الجنائيةوباإلسقاط فإ

والثاني فال يتمتعان بتلك الحماية، ألنه من الطبيعي أن ما يقوم باالستغالل يضع الوسائل الفنية الالزمة لمنع  

ن الجنائي ال يحمي إال األشخاص الذين لديهم حرص على أموالهم، ويكون دور القانون  وأن القانو   ،الغش

وهذا أيضا هو ما يتفق وسياسة المشرع الجنائي وما نالحظه من المفهوم    ،الجنائي في هذه الحالة دور وقائي

 العام للحماية الجزائية للملكية.

 نجدها أنها  نظمة المعالجة اآللية للمعطيات بالرجوع إلى النصوص المتعلقة بجرائم االعتداء على أ

ومن المبادئ العامة المستقرة في تفسير القانون الجنائي أنه ال يجوز تقييد   ،ال تتضمن شرط الحماية الفنية

يقيد  اخاص  انصال يوجد  حالتنا في  و  ؛النص المطلق، أو تخصيص النص العام، إال إذا وجد نص يجيز ذلك

إطالق النص أو يخصص عمومه، ولذلك فإن عدم ذكر المشرع لشرط الحماية الفنية يعني أن المشرع أراد 

هذا باإلضافة إلى أن الحماية الجزائية يجب أن تمتد لتغطي كل أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات    ،استبعاده

 سواء كانت تتمتع بحماية فنية أم ال. 

 ، رط لوجود الجريمة أن يكون الدخول إلى النظام مقيدا بوجود حماية فنيةوتطبيقا لذلك، فإنه ال يشت

ولكن إذا نظرنا للوقائع نالحظ أن غالبية أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات تتمتع بنظام حماية فنية، باإلضافة 

 .150وبصفة خاصة الركن المعنوي  ،إلى أن وجود مثل تلك الحماية يساعد على إثبات أركان الجريمة

 

 لجريمة االعتداء على األنظمة المعلوماتية  ثاني: األركان األساسيةالفرع ال

 التالية: األركان في وتتمثل 
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 للجريمة  الركن الماديأوال: 

 في أشكال االعتداء على نظم المعالجة اآللية للمعطيات والتي هي:  ؛يتمثل الركن المادي

 الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية للمعطيات.-

 االعتداءات العمدية على نظام المعالجة اآللية للمعطيات.-

 االعتداءات العمدية على سالمة المعطيات الموجودة داخل النظام. -

داءات وجود نظام المعالجة اآللية للمعطيات كشرط مسبق بخالف االعتداءات  االعت  وتتطلب تلك

 وسنتعرض إليها بالتفصيل فيما يلي:   ،على منتوجات النظام

 : الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة اآللية للمعطيات-1

ة أشهر إلى سنة "يعاقب بالحبس من ثالث  على أنه  قانون العقوبات من  مكرر    394نصت عليه المادة  

دج كل من يدخل أو يبقى عن طرق الغش في كل أو جزء من منظومة    100000إلى    50000وبغرامة من  

ذلك يحاول  أو  للمعطيات  اآللية  لمعطيات   ،للمعالجة  تغيير  أو  ذلك حذف  ترتب عن  إذا  العقوبة  تضاعف 

نظومة تكون العقوبة الحبس من  المنظومة وإذا ترتب عن األفعال المذكورة أعاله تخريب نظام اشتغال الم

من االتفاقية    02نص المادة  وهو ما أكده    ،دج"  150000إلى    50000ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من  

 لمعلوماتي. االدولية لإلجرام 

فيما الصورة المشددة   ،تتمثل في مجرد الدخول أو البقاء غير المشروع  ،الصورة البسيطة للجريمةو

إما  ؛تتحقق بتوافر الظرف المشدد لها، ويكون في الحالة التي ينتج فيها عن الدخول أو البقاء غير المشروع

 أو تخريب لنظام اشتغال المنظومة.  ،محو أو تغيير في المعطيات الموجودة في النظام

 : للجريمة الصورة البسيطةالسلوك االجرامي في -أ

 فعل الدخول:  -

الموجود فيه  ال يقصد بالدخول هنا الدخول بالمعنى المادي، أي الدخول إلى مكان أو منزل أو حديقة  

وإنما يجب أن ينظر إليه كظاهرة معنوية تشابه تلك التي نعرفها عندما نقول الدخول    ،ب اآلليوجهاز الحاس

العمليات الذهنية التي يقوم بها نظام المعالجة    إلى فكرة أو إلى ملكة التفكير لدى اإلنسان، أي الدخول إلى

ولم يحدد المشرع وسيلة الدخول أو الطريقة التي يتم الدخول بها إلى النظام، ولذلك تقع   ؛اآللية للمعطيات 

 .151الجريمة بأية وسيلة أو طريقة ويستوي أن يتم الدخول مباشرة أو غير مباشر 

 : Le maintien152فعل البقاء -

النشاط اإلجرامي الذي يتكون منه الركن المادي في الجريمة محل الدراسة صورة البقاء  قد يتخذ  

داخل النظام، ويقصد بفعل البقاء التواجد داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات ضد إرادة من له الحق في  

على النظام، وقد ويتحقق البقاء المعاقب عليه داخل النظام مستقال عن الدخول    ،السيطرة على هذا النظام

ومن أمثلة ذلك: إذا ،  ويكون البقاء معاقبا عليه استقالال حين يكون الدخول إلى النظام مشروعا   ؛يجتمعان

تحقق الدخول إلى النظام بالصدفة أو عن طريق الخطأ أو السهو، إذ كان يجب في هذه الحالة على المتدخل  

نه يعاقب على جريمة البقاء غير المشروع إذا توافر أن يقطع وجوده و ينسحب فوًرا، فإذا بقي رغم ذلك فإ 

 لها الركن المعنوي.  

ويكون البقاء جريمة إذا تجاوز المتدخل المدة المسموح بها للبقاء بداخل النظام، أو في الحالة التي  

و يتحقق ذلك    ،فقط   واالطالعيطبع فيها نسخة من المعلومات في الوقت الذي كان مسموحا له فيه الرؤية  

أيضا بالنسبة للخدمات المفتوحة للجمهور مثل الخدمات التلفونية، التي يستطيع فيها الجاني الحصول على 

الخدمة التلفونية دون أن يدفع المقابل الواجب دفعه أو يحصل على الخدمة مدة أطول من المدة التي دفع 
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خول غير المشروع والبقاء غير  مقابلها عن طريق استخدام وسائل أو عمليات غير مشروعة، وقد يجتمع الد 

وذلك في الفرض الذي ال يكون فيه الجاني الحق في الدخول إلى النظام ويدخل إليه فعال ضد   ،المشروع معا

 . إرادة من له حق السيطرة عليه، ثم يبقى داخل النظام بعد ذلك

وإذا كانت تلك الجريمة على هذه الصورة تهدف    ،يتحقق في هذا الفرض االجتماع المادي للجرائمو 

أساسا إلى حماية نظام المعالجة اآللية للمعطيات بصورة مباشرة، إال أنها تحقق أيضا وبصورة غير مباشرة  

بل يمكن من خاللها تجريم سرقة وقت اآللة وذلك بالنسبة للموظف أو    ،حماية المعطيات أو المعلومات ذاتها

يقوم بطبع أو نسخ  ن له الحق السيطرة على النظام، وين يسرق وقت اآللة ضد إرادة مح  ،العامل أو غيرهما

 . 153بعض المعلومات أو المعطيات أو البرامج 

لبطاقات الممغنطة إما لسرقتها أو التزوير ثم  لكما يمكن أن تطبق على االستخدام غير المشروع  

ن أن يكون لديه رصيد كاف، أو عند عدم  أو حتى إذا استخدمها صاحبها في سحب مبالغ دو   ،استخدامها

وجود الرصيد وتكون الجريمة في هذه الحالة هي جريمة البقاء غير المشروع داخل النظام بشرط أن يكون  

ويمكن أيضا تطبيقها على التصنت على المحادثات    ،صاحب البطاقة يعلم مقدما بأنه ليس له رصيد كاف

 ة آليا في نظام خاص بها. الهاتفية طالما أن أرقام الهواتف معالج

هذه الجريمة تعد جريمة سلوك مجرد، أي أنها تقع وتكتمل بمجرد االنتهاء من السلوك المكون لها  و

البقاء أو  الدخول  نتيجة    ،وهو  أية  التجريم  القانوني حسب نصوص  نموذجها  في  المشرع  يطلب  أن  دون 

 . 154إجرامية 

 المشددة: الصورة السلوك االجرامي للجريمة في -ب

المادة   أنه  2/3مكرر    394نصت  تغيير    على  أو  حذف  ذلك  على  ترتب  إذا  العقوبة  تضاعف   "

العقوبة   تكون  المنظومة  اشتغال  نظام  تخريب  أعاله  المذكورة  األفعال  ترتب عن  وإذا  المنظمة  لمعطيات 

 دج".  150000دج إلى  50000الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من  

ظرفين تشدد بهما عقوبة جريمة الدخول والبقاء داخل النظام، ويتحقق  أنه حدد  على  ص  ومن خالل الن

وإما عدم    ،هذان الظرفان عندما ينتج عن الدخول أو البقاء إما محو أو تعديل المعطيات التي يحتويها النظام

ير المشروع أو  صالحية النظام ألداء وظائفه، ويكفي لتوفر هذا الظرف وجود عالقة سببية بين الدخول غ 

  كانت هذه األخيرة لم تكن مقصودة. وحتى ول البقاء غير المشروع وتلك النتيجة الضارة

ألن تطلب مثل هذا الشرط يكون غير معقول، حيث أن المشرع نص على تجريم االعتداء المقصود 

ما ال يشترط أن  ك  ،جريمة مستقلة  اعلى النظام عن طريق محو أو تعديل المعطيات التي يحتويها باعتباره

لعمدي، فالظرف المشدد هنا ظرف مادي يكفي أن  اتكون تلك النتيجة مقصودة أي على سبيل الخطأ غير  

توجد بينه و بين الجريمة العمدية األساسية وهي جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع عالقة سببية للقول 

ثبت أن تعديل أو محو المعطيات أو أن عدم صالحية  إال إذا أثبت الجاني انتفاء تلك العالقة، كأن ي   ،بتوافره

 النظام للقيام بوظائفه يرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. 

 : لعمدي على سير نظام المعالجة اآللية للمعطياتااالعتداء -2

المادتين   عليه  لإلجرام    08و   05نصت  الدولية  االتفاقية  عن  155لمعلوماتي امن  أما  المشرع ، 

لعمدي  اواكتفى بالنص على االعتداء    ،لعمدي على سير النظامانصا خاصا باالعتداء  فلم يورد  الجزائري  

وربما يجد ذلك تفسيره في أن االعتداء على المعطيات قد يؤثر على    ،على المعطيات الموجودة بداخل النظام

 .صالحية النظام للقيام بوظائفه
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على أساس ما   ،بين االعتداء على المعطيات واالعتداء على النظاموقد وضع الفقه معيارا للتفرقة  

فإذا كان االعتداء الذي وقع على المعطيات مجرد وسيلة فإن الفعل يشكل   ؛إذا كان االعتداء وسيلة أم غاية

لعمدي على النظام، أما إذا كان االعتداء الذي وقع على المعطيات غاية فإن الفعل يشكل اجريمة االعتداء  

 لعمدي على المعطيات.اريمة االعتداء ج

سبق وأن ذكرنا أن االعتداء على سير النظام الناجم عن الدخول أو البقاء غير المشروع ال يشترط  و

أن يكون مقصودا، لكن اإلشكال المطروح أن أفعال االعتداء على سير النظام الناجمة عن الدخول المشروع  

 لعمدي على سير النظام.اخاصة مع عدم وجود نص خاص باالعتداء  ،للنظام تفلت من العقاب 

في فعل توقيف نظام المعالجة اآللية للمعطيات من أداء نشاطه العادي   ؛يتمثل هذا السلوك الماديو

والمنتظر منه القيام به، وإما في فعل إفساد نشاط أو وظائف هذا النظام، وال يشترط أن يقع فعل التعطيل أو  

جهاز كساد على كل عناصر النظام جملة، بل يكفي أن يؤثر على أحد هذه العناصر فقط سواء المادية  فعل اإلف

 مثل البرامج والمعطيات. منها المعنوية أوأجهزة النقل ...،  أو شبكات االتصال،أو ب اآللي نفسه، والحاس

 : االعتداءات العمدية على المعطيات-3

عليها   االتف  08،04،03  المواد نصت  لإلجرام  من  الدولية  المشرع ااقية  نص  كما  لمعلوماتي، 

»يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث بأنه  في قانون العقوبات    2مكرر   394الجزائري عليها في المادة  

من   وبغرامة  إلى    500000سنوات  نظام   2000000دج  في  معطيات  الغش  بطريقة  أدخل  من  كل  دج 

 بطريقة الغش المعطيات التي تتضمنها«. المعالجة اآللية أو أزال أو عدّل 

 االعتداءات العمدية على المعطيات الموجودة داخل النظام :الصورة األولى-أ

االعتداء    السلوك في جريمة  الثالث ااإلجرامي  الصور  إحدى  في  يتجسد  المعطيات  على  لعمدي 

 : 156التالية 

 . L’intrusion* اإلدخال 

 . L’effacement *المحــو

 .Modification*التعديل 

ال يشترط اجتماع هذه الصور، بل يكفي أن يصدر عن الجاني إحداها فقـط لكي يتوافر الركـن  و

وأفعال اإلدخال والمحو والتعديل تنطوي على التالعب في المعطيات التي يحتويها نظام المعالجة   ؛المـادي

   .اآللية للمعطيات سواء بإضافة معطيات جديدة غير صحيحة، أو محو أو تعديل معطيات موجودة من قبل

أن   يعني  و   السلوكوهذا  محدد  موضوع  أو  محل  على  يرد  إنما  الجريمة  هذه  في  هو  اإلجرامي 

تلك  أو    ،المعطيات تمثل  رموزا  أو  إشارات  مجرد  أصبحت  والتي  آليا  معالجتها  تمت  التي  المعلومات 

اإلجرامي   السلوككما أن محل هذا    ؛، وليست المعلومات في ذاتها باعتبارها أحد عناصر المعرفةالمعلومات

 جزءا منه. يقتصر على المعطيات الموجودة داخل النظام، أي التي يحتويها النظام وتشكل

ال تقع الجريمة على مجرد المعلومات التي لم يتم إدخالها بعد إلى النظام أو تلك التي دخلت وبهذا  

ولم يتخذ حيالها إجراءات المعالجة اآللية، أما تلك التي في طريقها إلى المعالجة حتى ولو لم تكن المعالجة  

للقول بتوافر الجريمة التامة أو الشروع على    جاالقد بدأت بالفعل تتمتع بالحماية الجنائية، ويكون هناك م 

 حسب األحوال. 

تجدر اإلشارة إلى أن الحماية الجنائية تشمل المعطيات طالما أنها تدخل في نظام المعالجة اآللية، و

ويترتب على ذلك أن الجريمة ال ،  أي طالما كان يحتويها ذلك النظام وكانت تكون وحدة واحدة مع عناصره

حتى ولو  بعد خروجها و  واإلجرامي على المعطيات خارج النظام سواء قبل دخولها أ  السلوكوقع    تتحقق إذا

لفترة قصيرة، كما لو كانت مفرغة على قرص أو شريط ممغنط خارج النظام، فالحماية الجنائية تقتصر  
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التي دخلت بعد  أو تلك    على المعطيات التي توجد داخل النظام أو تلك التي في طريقها إلى الدخول إليه،

ال يشترط أن تقع أفعال اإلدخال والمحو وتعديل المعطيات بطريق مباشر بل يمكن أن يتحقق  خروجها، و

 ذلك بطريق غير مباشر سواء عن بعد أم بواسطة شخص ثالث.

 وعموًما التالعب في المعطيات الموجودة داخل النظام يتخذ إحدى األشكال التالية: 

 : L’intrusionاإلدخال  -

إضافة معطيات جديدة على الدعامة الخاصة بها سواء كانت خالية، أم كان    ؛يقصد بفعل اإلدخال

يوجد عليها معطيات من قبل، ويتحقق هذا الفعل في الغرض الذي يستخدم فيه الحامل الشرعي لبطاقات  

يستخدم رقمه  السحب الممغنطة، هاته األخيرة ليسحب بمقتضاها النقود من أجهزة السحب اآللي وذلك حين 

الخاص والسري للدخول لكي يسحب مبلغا من النقود أكثر من المبلغ الموجود في حسابه، وكذلك الحامل 

وبصفة عامة يتحقق فعل   ؛الشرعي لبطاقة االئتمان التي يسدد عن طريقها مبلغ أكثر من المبلغ المحدد له

ب أو االئتمان سواء من صاحبها الشرعي أم  اإلدخال في كل حالة يتم فيها االستخدام التعسفي لبطاقات السح

من غيره في حاالت السرقة أو الفقد أو التزوير، كما يتحقق فعل اإلدخال في كل حالة يتم فيها إدخال برنامج  

 غريب» فيروس...« يضيف معطيات جديدة.

  :L’effacementالمحــو  -

أو تحطيم   ،دعامة والموجودة داخل النظاميقصد بفعل المحو إزالة جزء من المعطيات المسجلة على    

 تلك الدعامة، أو نقل وتخزين جزء من المعطيات إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة.

 : Modificationالتعديل  -

بفعل التعديل تغيير المعطيات الموجودة داخل نظام واستبدالها بمعطيات أخرى، ويتحقق    ؛يقصد 

  ، ة بتالعب في المعطيات سواء بمحوها كليا أو جزئيا أو بتعديلهافعل المحو والتعديل عن طريق برامج غريب

الممحاة   وبرنامج  بالمعطيات  الخاصة  المعلوماتية  القنبلة  باستخدام  أو    Gomme d’effacementوذلك 

، وهذه األفعال المتمثلة في اإلدخال والمحو والتعديل وردت على سبيل  157برنامج الفيروسات بصفة عامة

تحت طائلة التجريم أي فعل آخر غيرها حتى ولو تضمن االعتداء على المعطيات الموجودة   فال يقع  ،الحصر

فال يخضع لتلك الجريمة فعل نسخ المعطيات أو فعل نقلها أو فعل   ،داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات 

 تعديل بالمعنى السابق. التنسيق أو التقريب فيما بينهما، ألن كل تلك األفعال ال تنطوي ال على إدخال وال على  

 لعمدي بالمعطيات خارج النظاماالصورة الثانية: المساس -ب

 وفر المشرع الجزائري الحماية الجزائية للمعطيات في حد ذاتها من خالل تجريمه السلوكات التالية: 

ألنه لم يشترط أن تكون داخل نظام    ،يستهدف حماية المعطيات في حد ذاتها  الذي  2مكرر   394نص المادة  =

المعالجة اآللية للمعطيات أو أن يكون قد تم معالجتها آليا، فمحل الجريمة هو المعطيات سواء كانت مخزنة  

أقراص  أو  أشرطة  على  مخزنة  تكون  آليا  ، كأن  المعالجة  تلك  منظومة    ،أو  طريق  عن  المرسلة  تلك  أو 

وماتية، ما دامت قد تستعمل كوسيلة الرتكاب الجرائم المنصوص عليها في القسم السابع مكرر من قانون  معل

 العقوبات. 

يجرم أفعال الحيازة، اإلفشاء، النشر، االستعمال، أيا كان الغرض من هذه   2/2مكرر    394نص المادة  =

لواردة في القسم السابع مكرر من قانون  األفعال التي ترد على المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم ا

 اإلرهاب، التحريض على الفسق ... الجوسسة، العقوبات بأهداف المنافسة غير المشروعة،

 

   للجريمة  الركن المعنويثانيا: 
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إن الركن المعنوي في مختلف االعتداءات الماسة باألنظمة المعلوماتية تتخذ صورة القصد الجنائي 

 إضافة إلى نية الغش. 

 : الدخول والبقاء غير المشروع داخل نظام المعالجة اآللية للمعطياتفي حالة -1

، الولوج والتجول والبقاء داخل نظام المعالجة اآللية للمعطيات ال يجرمان إال تما عمدابحيث أن  

الدولية لإلجرام    02المادة  عمال بنص   االتفاقية  أن  أين    ،لمعلوماتيامن  العضو  للدولة  بأن  تسمح  تشترط 

 ترتكب الجريمة عن طريق خرق الحماية الفنية للنظام بهدف الحصول على المعطيات الموجودة بداخله.

النظامف داخل  البقاء  أو  الدخول  الجنائي    ،جريمة  القصد  فيها صورة  المعنوي  الركن  يتخذ  عمدية  جريمة 

 بعنصريه العلم واإلرادة.

  يعلموأن    ،الجاني إلى فعل الدخول أو إلى فعل البقاء  ةإرادأن تتجه    ؛فيلزم لتوافر الركن المعنوي 

الجاني بأنه ليس له الحق في الدخول إلى النظام والبقاء فيه، وعليه ال يتوافر الركن المعنوي إذا كان دخول  

مشروع، كما ال يتوافر هذا الركن إذا وقع الجاني في خطأ في والجاني أو بقاؤه داخل النظام مسموح به  

اء كان يتعلق بمبدأ الحق في الدخول أو في البقاء أو في نطاق هذا الحق، كأن يجهل بوجود حظر الواقع سو

ك أو  البقاء،  أو  العلم  اللدخول  بعنصريه  الجنائي  القصد  توافر  فإذا  بالدخول،  له  أنه مسموح  يعتقد خطأ  ن 

ولو كان الباعث هو الفضول   فيظل القصد قائما حتى  ،واإلرادة فإنه ال يتأثر بالباعث على الدخول أو البقاء

 .158أو إثبات القدرة على المهارة واالنتصار على النظام 

تبدو من خالل الغش الذي يتم به الدخول من خرق الجهاز الرقابي الذي يحمي   ؛بالنسبة لنية الغشو

 النظام، بالنسبة للبقاء فيستنتج من العمليات التي تمت داخل النظام. 

الدخول والبقاء بالغش ال يتضمن معنى خرق الجهاز الرقابي للنظام، إنما يظهر من  في الحقيقة أن  

أن الجهاز الرقابي ما هو إالّ وسيلة إلثبات أن الدخول للنظام غير  و  ،خالل الولوج دون وجه حق إلى النظام

 مرخص به.

 

 

 

 

 : االعتداءات على سير نظام المعالجة اآللية للمعطياتفي حالة -2

عمدية، إذ أن من المفترض أن أفعال العرقلة والتعطيل ال تكون إال من الجرائم اللجريمة  هذه اتعد  

لعمدي لسير النظام الذي يشكل ظرفا مشددا لجريمة الدخول والبقاء  اوهذا ما يميزه عن االعتداء غير    ،عمدية

 .    159وعليه فالقصد الجنائي مفترض يستنتج من طبيعة األفعال المجرمة ،الغير مشروع داخل النظام

 :  االعتداءات العمدية على المعطياتفي حالة -3

يتخذ فيها الركن المعنوي    ضمن قائمة الجرائم العمدية  لعمدي على المعطيات اجريمة االعتداء  تندرج  

إرادة الجاني إلى فعل اإلدخال أو المحو أو    صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة، فيجب أن تتجه

مي يترتب عليه التالعب في المعطيات، ويعلم أيضا أن اجرالان نشاطه  أ كما يجب أن يعلم الجاني ب  ،التعديل

بذلك القيام  في  الحق  له  بدون  أو  ،ليس  المعطيات  تلك  على  السيطرة  في  الحق  صاحب  على  يعتدي  نه 

 .160موافقته 
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لتوافر الركن المعنوي باإلضافة إلى القصد الجنائي العام نية الغش، لكن هذا ال يعني  كما يشترط  

بل تتوافر الجريمة ويتحقق ركناها بمجرد فعل اإلدخال أو المحو أو    ،ضرورة توافر قصد اإلضرار بالغير

ن كان الضرر قد يتحقق في الواقع نتيجة النشاط اإلجرامي إال  إالتعديل مع العلم بذلك واتجاه اإلرادة إليه، و

 نه ليس عنصرا في الجريمة.أ

 استخدام المعطيات كوسيلة في ارتكاب الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية  -4

،  أو النشر أو االتجار في معطيات مخزنة  ،أو التجميع أو التوفير   ،ذلك إما بالتصميم أو البحث يكون  و

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض  ، وأن  سلة عن طريق منظومة معلوماتيةاجة أو مرأو معال

المعلوماتية   باألنظمة  الماسة  الجرائم  إحدى  من  عليها  المتحصل  للمعطيات  عليها كان  يعاقب  أفعال  كلها 

ذلك يكون  أن  بشرط  الغش  بطريقة عمدية االستخدام    القانون؛  القصد    ،وبطريق  بتوافر  العام  أي  الجنائي 

 إضافة إلى القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الغش.

   لجريمة االعتداء على األنظمة المعلوماتية المقررة العقوباتثالثا: 

، والذي التي قررها المشرع الجزائري لهذا النوع من اإلجرام الحديث   العقوبات وسنتناول فيما يلي  

التي أنواع العقوبات التي يجب أن تطبق    لمعلوماتيادولية لإلجرام  من االتفاقية ال  13تطرقت إليه المادة  

التي   الجرائم  للحرية،  على مرتكبي مثل تلك  أن تكون رادعة وتتضمن عقوبات مالية  بحيث تشمل يجب 

 والمعنوي.  الشخص الطبيعيكل من تكميلية تطبق على  أخرىعقوبات أصلية و

 : العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي-1

 : العقوبات األصلية-أ

من خالل استقراء النصوص المتعلقة بالجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية يتبين لنا وجود تدرج  

إذ نجد سلم خطورة   الخطورة اإلجرامية التي قدرها المشرع لهذه التصرفات،حسب    ،داخل النظام العقابي

وبعدها في الدرجة الثانية جريمة    ،جة األولىجريمة الدخول أو البقاء بالغش في الدر  يتضمن ثالث درجات،

 لعمدي بالمعطيات. اأما الدرجة الثالثة فتحتلها الجريمة الخاصة بالمساس  الدخول والبقاء المشددة،

دج إلى    50000  ،أشهر إلى سنة حبس  3الدخول والبقاء بالغش )الجريمة البسيطة(: العقوبة المقررة هي  -

 مكرر.  394دة الماعمال بنص دج غرامة   100000

تغيير - أو  األفعال حذف  هذه  ترتب عن  إذا  العقوبة  المشددة(: تضاعف  )الجريمة  بالغش  والبقاء  الدخول 

  150000دج إلى    50000وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من    لمعطيات المنظومة،

المادة  وفق ما نصت عليه  ال المنظومة  دج إذا ترتب عن الدخول أو البقاء غير المشروع تخريب لنظام اشتغ 

 .  03- 02مكرر/  394

لعمدي على افالعقوبة المقررة لالعتداء    2مكرر    394لعمدي على المعطيات: طبقا لنص المادة  ااالعتداء  -

دج    500000المعطيات الموجودة داخل النظام هي الحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من  

 .دج 2000000إلى 

عقوبة المقررة الستخدام المعطيات في ارتكاب الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية وكذا حيازة أو  أما ال-

إفشاء أو نشر أو استعمال المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية، هي  

 .دج 5000000دج إلى  1000000مة من  الحبس من شهرين إلى ثالث سنوات وغرا

 :  العقوبات التكميلية -ب

 المتمثلة في: وقانون العقوبات  من 3مكرر  394المادة وهذا ما نصت عليه 

وهي عقوبة تكميلية تشمل األجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة من الجرائم    المصادرة:

 الماسة باألنظمة المعلوماتية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 
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( التي تكون محال لجريمة من الجرائم الماسة باألنظمة  les sites: واألمر يتعلق بالمواقع )إغالق المواقع-

 ية. المعلومات

ومثال ذلك إغالق المقهى    ،إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكهاإغالق المحل أو مكان االستغالل:  -

 االلكتروني الذي ترتكب منه مثل هذه الجرائم شرط توافر عناصر العلم لدى مالكها. 

 :  للعقوبة الظروف المشددة-ج

لدخول والبقاء غير المشروع على ظرف تشدد به عقوبة جريمة ا  3-2مكرر /   394نصت المادة  

إما حذف أو تغيير المعطيات التي يحتويها    ،داخل النظام، ويتحقق هذا الظرف عندما ينتج عن الدخول والبقاء

 وإما تخريب نظام اشتغال المنظومة.  ،النظام

  .مكرر  394تضاعف العقوبات المقررة في الفقرة األولى من المادة  ؛في الحالة األولى

 دج. 150000دج إلى    50000والغرامة من  تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين  ؛  الحالة الثانيةفي  

يكفي أن تقوم بينه وبين الجريمة األساسية وهي    ة، إذماديمن الظروف الالظرف المشدد    اهذ ويعتبر  

 جريمة الدخول والبقاء غير المشروع عالقة سببية للقول بتوافره.

ذلك   ،تضاعف العقوبات المقررة للجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية  هعلى أن  3مكرر   394نصت المادة  

   .إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام

  لعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي:ا-2

من االتفاقية الدولية لإلجرام    12في المادة  من المبادئ الواردة  مبدأ مساءلة الشخص المعنوي  يعد  

 ، لمعلوماتي، بحيث يسأل الشخص المعنوي عن هذه الجرائم سواء بصفته فاعال أصليا أو شريكا أو متدخالا

كل ذلك بشرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص    كما يسأل عن الجريمة التامة أو الشروع فيها،

 بواسطة أحد أعضائه أو ممثليه.المعنوي  

هذا مع مالحظة أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تستبعد المسؤولية الجزائية لألشخاص 

 الطبيعيين بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين في نفس الجريمة.

قر في التعديل األخير لقانون العقوبات المسؤولية  أكما تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري قد  

المتضمن قانون العقوبات    15/ 04مكرر من القانون    18وذلك في نص المادة    ،الجزائية للشخص المعنوي

 العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي:  تشمل  هعلى أن

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي في القانون  -

 الذي يعاقب على الجريمة. 

 واحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية: -

 . حل الشخص المعنوي=

 . سنوات  5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز =

 .سنوات  5مدة ال تتجاوز اإلقصاء من الصفقات العمومية ل=

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة ال =

 سنوات.  5تتجاوز 

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. =

 نشر أو تعليق حكم اإلدانة. =

الذي   وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط  سنوات،  5جاوز  الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تت=

 أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. 
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الماسة  أما   الجرائم  أحد  ارتكابه  عند  المعنوي  الشخص  على  المطبقة  الغرامة  لعقوبات  بالنسبة 

مرات الحد األقصى للغرامة    5قانون العقوبات    4مكرر    394باألنظمة المعلوماتية فهي تعادل طبقا للمادة  

 المقررة للشخص الطبيعي. 

 االتفاق الجنائي:  ات المقررة في حالةعقوبال-3

المشرع الجزائري   ، وهو ما تبناهلمعلوماتيامن االتفاقية الدولية لإلجرام    11نصت عليه المادة  

المادة  وفق   الجنائي  ،  5مكرر  394نص  االتفاق  أن  باألنظمة  معتبرا  الماسة  للجرائم  التحضير  بغرض 

  يخضع معاقب عليه وفق ما ينص عليه قانون العقوبات، والمالحظ في هذا الشأن أن المشرع لم المعلوماتية 

األفعال المادة    تلك  األشرار،  176ألحكام  بجمعية  المتعلقة  العقوبات  قانون  نص  من    394المادة    ت حيث 

" كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض اإلعداد لجريمة  على أنه  من قانون العقوبات    5مكرر

  بعدة أفعال مادية،  وأأو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل  

 يعاقب بالعقوبات المقررة بالجريمة ذاتها". 

تج من  المشرع  ارتآها  التي  الحكمة  اإلعداد إن  بغرض  اتفاق  في  أو  مجموعة  في  االشتراك  ريم 

هو أن مثل هذه الجرائم تتم عادة في إطار مجموعات، كما    ،لجريمة من الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية

أن المشرع ورغبته في توسيع نطاق العقوبة أخضع األعمال التحضيرية التي تسبق البدء في التنفيذ للعقوبة  

إ في  تمت  غير  إذا  منفرد  من طرف شخص  المرتكبة  التحضيرية  األعمال  أن  بمعنى  جنائي،  اتفاق  طار 

 مشمولة بالنص.

تم التحضير  ويعاقب المشرع الجزائري على االشتراك في االتفاق الجنائي بعقوبة الجريمة التي 

 فإذا تعددت الجرائم التي يتم التحضير لها تكون العقوبة هي عقوبة الجريمة األشد.  ،لها

لمعاقبة على االتفاق الجنائي  الواجب توافرها لشروط  من خالل ما سلف ذكره يمكن استخالص الو

 والتي هي: 

 مجموعة أو اتفاق.  -

 بهدف تحضير جريمة من الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية.  -

 تجسيد هذا التحضير بفعل مادي. -

 فعل المشاركة في هذا االتفاق. -

 القصد الجنائي.  -

أو االتفاق أو    ؛فبالنسبة لمجموعة  أو مؤسسة  أن يكون أعضاء االتفاق في صورة شركة  يستوي 

كما تكون مجرد   شخص معنوي،  أم  العصابة  في  بعضا كما  بعضهم  االتفاق  أشخاص  يعرف  أن  يستوي 

رامي،  ولكن اتفقوا فيما بينهم على القيام بالنشاط اإلج  ،مجموعة من األشخاص ال يعرف أحدهم األخر من قبل

المهم أن يتم االتفاق بين شخصين على األقل، فإذا ارتكب العمل التحضيري المادي شخص واحد بمفرده أو  

 بمعزل عن غيره فال يعاقب في هذه الحالة، فالعقاب ال يتقرر إال في حالة اجتماع شخصين أو أكثر. 

يكون   أن  يجب  بل  يكفي  ال  الجهود  من    بهدفوتكاثف  باألنظمة  التحضير جريمة  الماسة  جرائم 

فإنشاء نادي للمعلوماتية بهدف   ،بمعنى أن االتفاق يجب أن يكون له هدف إجرامي منذ البداية  ؛المعلوماتية

 ت. من قانون العقوبا 5مكرر  394التكوين أو التسلية العلمية ال يقع تحت طائلة المادة 

بالمادة  و عليه  المنصوص  االتفاق  هدف  تحضيرها  يشكل  التي  قانون    من  5مكرر  394الجنح 

وعليه ال يعاقب استنادا لهذا النص االتفاق بهدف ارتكاب    ،العقوبات هي الجنح الماسة باألنظمة المعلوماتية

 جنحة تقليد البرامج المعاقب عليها بنصوص حق المؤلف وحقوق المجاورة. 

يكفي بل يتم تجسيده بفعل مادي، األمر يتعلق بأعمال تحضيرية مثل تبادل المعلومات الهامة  التحضير ال  

 الخ.  .code d’accès  أو رمز الدخول  mots de passeكاإلعالن على كلمة مرور  ،الرتكاب الجريمة
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تفاق وإنما  اال ب  ال يكتفي  5مكرر   394نص المادة  التجريم الوارد في  إذ أن    ،فعل المشاركة في االتفاق

غير كافي بل يجب توافر فعل إيجابي   لوحده  االنضمام إلى االتفاقالمنتمين لالتفاق، إذ أن  المشاركة  ينبغي  

 لمشاركة. وهو ا

العلم    وجود عنصروالمتمثل في    ،توافر القصد الجنائي لدى أعضاء الجماعةباإلضافة إلى كل ما ذكر يجب  

وأن تتجه إرادة كل عضو أي تحقيق نشاط إجرامي معين  ،لدى كل منهم بأنه عضو في الجماعة اإلجرامية

 وهو العمل التحضيري. 

 الجريمة: ارتكاب لشروع في ل ات المقررةعقوب-4

المادة  ، والمجسد في نص  لمعلوماتيامن االتفاقية الدولية لإلجرام    11المادة  في  نص عليه  وهو ما  

من قانون العقوبات، فالجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية لها وصف جنحي وال عقاب على    7مكرر  394

 الشروع في الجنح إال بنص.

المادة  وبذلك   أنه  7مكرر  394نصت  الشروع في ارتكاب  على  يعاقب على  المنصوص  ال"  جنح 

 عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها". 

هذا النص رغبة المشرع في توسيع نطاق العقوبة لتشمل أكبر قدر من األفعال  يبدو من خالل  و

إذ جعل الشروع في إحدى الجرائم الماسة باألنظمة المعلوماتية معاقب بنفس    الماسة باألنظمة المعلوماتية، 

  5مكرر 394ومن خالل استقراء نص المادة نستنتج أن الجنحة الواردة بنص المادة  عقوبة الجريمة التامة،

من قانون العقوبات مشمولة بهذا النص، أي أن المشرع الجزائري بهذا المنطق يكون قد تبنى فكرة الشروع 

 في االتفاق الجنائي. 

التشريع الفرنسي أخرج جنحة االتفاق الجنائي لتحضير وبالرجوع إلى التشريع المقارن، نجد أن  

بالنظرية العامة في القانون  يمس   هأنب هاعتبريألنه ، عماسة باألنظمة المعلوماتية من نطاق الشروالجرائم  ال

ألن التحضير للجرائم الذي يتم في إطار اتفاق أو مجموعة تشكل في حد ذاتها محاولة أو عمل    الجنائي،

 مما يؤدي إلى تبني فكرة الشروع في الشروع. ،تحضيري

 - لمعلوماتياالتزوير  –االعتداءات على منتوجات اإلعالم اآللي  :المطلب الثاني

نظرا ألهمية وخطورة    ،والصكوك  المحررات ب اآللي قد احتلت مكانة  و إن الدعامات المادية للحاس

ما تحتويه من بيانات والتي قد تكون محال لالعتداء بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها، الذي من شأنه 

كتزوير المستخرجات اإللكترونية كاألوراق المالية أو السحب على ،  161ادية أو معنوية إحداث أضرار م

 الجوائز. 

نظر للدور الهام بال   ،خطر صور غش المعلوماتيةألمعلوماتي من  اجريمة التزوير في المجال  وتعد  

 همن خالل  وأصبحت تجري  ،ب اآللي اآلن الذي اقتحم كافة المجاالت ووالخطير الذي أصبح يقوم به الحاس

كم هائل من العمليات ذات اآلثار القانونية الهامة والخطيرة والتي ال يصدق عليها وصف "المكتوب" في  

القانونين المدني والجنائي، وقد أثار هذا الوضع الشك حول داللتها في اإلثبات وحول إمكانية وقوع جريمة  

 لغة.ولهذا كان التدخل التشريعي ذو أهمية با  ،التزوير العادية

لمعلوماتي، ربما  اتجدر اإلشارة إلى أن قانون العقوبات الجزائري لم يستحدث نصا خاصا بالتزوير  

وذلك   ،لمعلوماتي للنصوص العامة للتزويرابما فعله المشرع الفرنسي الذي أخضع أفعال التزوير    اقتداء

بعد أن قام بتعديله بجعل موضوع التزوير أي دعامة مادية وليس محررا، الفرق أن النصوص الواردة في 

وعليه ال  يمكن إخضاع أفعال    ،قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالتزوير تجعل التزوير يرد على محرر

مما يستدعي تدخال    ،تشريع الفرنسيلمعلوماتي للنصوص العامة للتزوير كما هو عليه الحال في الاالتزوير  

 . لمعلوماتياأو بإدراج نص خاص بالتزوير  ،تشريعيا إما بتعديل نصوص التزوير التقليدية
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 : مفهوم منتوجات اإلعالم اآللي  الفرع األول

التفرقة بين مفهومين هما والمستند    )أوال(،  لياآالمستند المعالج    :سنعرض من خالل هذا العنوان 

 ثانيا(. )  لمعلوماتيا

 :  162ليا آالمستند المعالج أوال: 

أي شيء( تصلح ألن تكون    ،يقصد بالمستند في االصطالح القانوني كل دعامة مادية )مكتوب أو

عليها معلومات أو أراء والتي هي غير مادية، أو هي الشيء المادي الذي يمكن أن يدون عليه شيء معنوي،  

أو شريط ممغنط أو خالفه( يصلح ألن    ويقصد بالمستند في مجال المعلوماتية كل شيء مادي متميز )قرص،

واسطة نظام معالجة آلية، ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا  يكون دعامة أو محال لتسجيل المعلومات المعالجة ب

   .أو أنه مازال بداخلها انتظارا الستخراجه أو تعديله ،الشيء قد خرج من اآللة وثم تصنيفه أو تخزينه

هو كل دعامة مادية مهيأة الستقبال المعلومات والتي تسجل المعطيات عليها    ؛لياآالمستند المعالج  و

بعبارة   ،أي من خالل نظام المعالجة اآللية للمعلومات   ،ءات المعالجة اآللية للمعلوماتيةمن خالل تطبيق إجرا

 .163أخرى يقصد بالمستند المعالج آليا الدعامة المادية التي تم تحويل المعطيات المسجلة عليها لغة اآللة 

 

   لمعلوماتياالمستند ثانيا: 

وتعتبر مستندات معلوماتية األوراق المعدة لتسطير المعلومات   ،وهو ذلك المستند غير المعالج آليا

والمالحظات التي تكون على شكل كتب أو    عليها واألقراص الممغنطة التي لم يسجل عليها أي شيء بعد،

إن كان   اوكذلك أيضا البطاقات البنكية التي لم تدخل الخدمة بعد وهذ  نشرة متعلقة بطريقة استخدام البرامج،

إال أنه لم يتم معالجتها بعد، إذ أنها مازالت   ليها معلومات مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو محفورة،مسجال ع

 في مرحلة اإلعداد فقط.

 : مدى خضوع منتوجات اإلعالم اآللي لنصوص التزوير الفرع الثاني

ذلك  على منتوجات اإلعالم اآللي يتجسد في  المتمثل في فعل التزوير المعلوماتي الواقع  االعتداء  

من االتفاقية    7ص المادة  عمال بن   ، وذلكالمعطيات الذي ينتج عنه معطيات غير أصلية  الواقع علىالتالعب  

التزوير  يإذ أن اإلشكال المطروح هو هل    ؛لمعلوماتياالدولية لإلجرام   الواردة في مكن تطبيق نصوص 

 قانون العقوبات الجزائري على االعتداءات الماسة بمنتوجات اإلعالم اآللي؟  

لإلجابة على هذا التساؤل وجب التطرق إلى مدى انطباق وصف المحرر على البيانات المعالجة آليا ومدى  

 خضوعها لفعل تغيير الحقيقة.

 مدى انطباق وصف المحرر على منتجات اإلعالم اآللي أوال: 

والمحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف أو عالمات    ؛موضوع جريمة التزوير هو المحررإن  

التزوير  نصوص  تفرضه  ما  وهو  لمحتواه،  البصرية  القراءة  وإمكانية  معينة،  فكرة  أو  معنى  على  تدل 

 التقليدية، وعليه يمكن إجمال خصائص المحرر في ثالث نقاط: 

وإذا استحالت قرأته   ،ب إدراك مضمون المحرر بالنظر إليه أو لمسهويج ،أن يتخذ المحرر شكال كتابيا  -

 احتواه من تغيير.  وال عقاب على ما ،وسيلة لإلثبات كفال يصلح 

 أن تكون الكتابة منسوبة لشخص معين.  -

 أن يحدث المحرر أثارا قانونية.  -

عليها النص الجنائي الخاص  فهل يعتبر البيان المعالج آليا من قبيل المحررات التقليدية التي يسري 

 بالتزوير؟ 
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للبيانات، نجد أن تغيير الحقيقة الذي  التقليدي للمحرر على مجال المعالجة اآللية  بإسقاط المفهوم 

وذلك لعدم وجود عنصر الكتابة    ،يكون محله األشرطة الممغنطة ال تقع به جريمة التزوير في المحررات

 لمعلوماتي ال يعتبر تزويرا النتفاء هذا الشرط. ار في الوعاء فجريمة التزوير تشترط الكتابة فأي تغيي

( أن الكتابة مطلب تقليدي في جرائم التزوير، لكن تجدر اإلشارة DEVEYالفقيه )وفي هذا قرر  

ب  و إلى أن بعض الفقه الفرنسي يرى إمكانية تغليب روح النصوص واعتبار ما يظهر على شاشة الحاس

 .164شكال مستحدثا للمحرر 

يرى أن نصوص التزوير في المحررات يمكن أن تنطبق في حالة ظهور فالفقه البلجيكي  عن    أما

 المعلومات التي تم تزويرها في المستخرجات الورقية. 

كما أن جانبا من الفقه السوري يرى تطبيق نصوص التزوير عندما تكون البيانات قد سجلت على 

ير الحقيقة فيه يعد تزويرا وذلك بسبب انتقال المعلومات  وتغي ،  أسطوانة أو شريط ممغنط بحيث يعتبر محررا

المكتوب  المحرر  سمات  له  مادي  جسم  إلى  المخزنة  باستخدام    ،والمعطيات  بالعين  قراءته  يمكن  الذي 

 ب للكشف على محتواه من قبل الغير فالعبرة بالمادة التي دّون عليها.  والحاس

)المادة   التشريعات كمصر  )المادة  إ  ،(211وقد ذهبت بعض  )المادة    ،(485يطاليا  (  190بلجيكا 

ب التزوير،  التقليدي لتطبيق جريمة  ن يكون محتوى  أفنلندا وسويسرا إلى اشتراط وجود المحرر بمفهومه 

 الوثيقة أو الوعاء قابال للمشاهدة البصرية، فال يشمل ذلك البيانات المخزنة الكترونيا.

ا لمواجهة  الحديثة  التشريعات  بعض  عمدت  استحداث وقد  إلى  التقليدية،  النصوص  في  لقصور 

تجريمية جديدة أو إدخال تعديالت على التشريعات التقليدية، من أجل المعاقبة على جريمة التزوير    انصوص

الواقعة على المستندات المعلوماتية، حفاظا على الثقة الواجب توافرها في المستندات المعلوماتية. ومن أمثلة 

من قانون العقوبات   462/9لمعلوماتي وهو المادة  االذي استحدث نصا خاصا بالتزوير    التشريع الفرنسيذلك  

بإلغائه  تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه و  1994، غير أنه وبموجب تعديل  1988وذلك بموجب تعديل  

 وأخضعه لنصوص التزوير التقليدية. 

هو أن إفراد جرائم التزوير    ،لمعلوماتياوكان السبب الذي أدى إلى إلغاء النص الخاص بالتزوير  

وهو ما    الواقعة على المستندات المعلوماتية سوف يكون من غير جدوى مادام مفهوم التزوير غير واضح،

ات التي أصبحت من قانون العقوب   441دفع بالمشرع الفرنسي إلى إدراج تعريف للتزوير في نص المادة  

كما أن الغاية من تجريم أفعال   ب اآللي،وتشمل كل صور التزوير الحديثة التي تنشأ عن استخدام الحاس

التقليدي، ووضع نص بمفهومها  بالمحررات  تنشأ من تعامل األفراد  التي  العامة  الثقة    االتزوير هو حماية 

وضع  وأن    فقط دون الحفاظ على الثقة العامة،لمعلوماتي  المعلوماتي يحقق حماية للنظام  ابالتزوير    اخاص

تخرج المحررات المعلوماتية من المفهوم التقليدي للمحرر مما ينقص من ثقة المتعاملين  مثل ذلك النص  

بها، لذلك فإن إلغاء النص يخضع المحررات المعلوماتية إلى النصوص التقليدية الخاصة بالتزوير بالمفهوم  

 الجديد للمحررات. 

سبة للتشريع الجزائري فيعد من التشريعات التقليدية، حيث أدرج النصوص الخاصة بتزوير  أما بالن

المحررات في األقسام الثالث والرابع والخامس من الفصل السابع من الباب األول من الكتاب الثالث من  

تخذ أي موقف  ولم ي  التي تشترط المحرر لتطبيق جريمة التزوير،  229إلى    124قانون العقوبات في المواد  

لتوسيع مفهوم المحرر من أجل إدماج المستندات المعلوماتية ضمن المحررات محل جريمة التزوير، وكان  

 من األفضل لو أضاف في باب التزوير في المحررات نصا يعرف فيه التزوير. 

ل  وعليه نقترح إضافة نص إلى باب التزوير في المحررات يعرف فيه التزوير على النحو التالي: ك

 تغيير للحقيقة بطريق الغش في مكتوب أو في أي دعامة أخرى تحتوي تعبيرا عن الفكر.
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وهذا النص قد يكون أشمل حيث يمكن أن تدرج فيه جميع المستندات المعلوماتية حتى وإن كانت غير معالجة  

 آليا، وهو ما يتضمن حماية جزائية فعالة لكافة المنتجات المعلوماتية.

 اإلجرامي لجريمة التزوير  للسلوكمدى خضوع منتوجات اإلعالم اآللي ثانيا: 

ويعني استبدالها بما يخالفها وإذا   ،اإلجرامي لجريمة التزوير في فعل تغيير الحقيقة  يتمثل السلوك

ة  انتفى هذا التغيير انتفى التزوير والمقصود هو تغيير الحقيقة القانونية النسبية وليس تغيير الحقيقة الواقعي 

المطلقة، إذ يكفي لتغيير الحقيقة الذي تتطلبه جريمة التزوير أن يكون هناك مساس بحقوق الغير، أو مراكزهم  

المعلوماتية  المعالجة  نطاق  في  الحقيقة  تغيير  تصور  يمكن  وعليه  المحررات،  تلك  في  الثابتة  القانونية 

 . 165بالتالعب في المعطيات مما يؤثر على أصالتها 

تزويروتجدر   يعد  ال  البيانات  قواعد  أو  البرامج  تحويل  أن  إلى  طائلة    ا،اإلشارة  تحت  يقع  وإنما 

 نصوص التقليد الواردة في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

ال تتحقق إال  -والتي كما هو معروف-ال يتصور وقوع فعل تغيير الحقيقة من خالل طرق التزوير المعنوية  و

 النسبة إلى للجريمة محل البحث.أثناء تكوين المستند ب

  بينما من المتصور وقوع فعل تغيير الحقيقة بالنسبة لهذه الجريمة من خالل طرق التزوير المادية،

فال تتحقق تلك الجريمة    ،ولكن بشرط أن يكون التزوير الحقا على نشأة المستند األصلي والحقيقي المعالج آليا

طريقة التزوير المادية أثناء نشأة المستند على خالف جريمة التزوير  من خالل فعل تغيير الحقيقة باستخدام  

 .166العادية

والمتضمن قانون العقوبات    15/ 04نخلص إلى أن المشرع الجزائري رغم تداركه من خالل القانون  

ة  لمعلوماتي وذلك بتجريم االعتداءات الواردة على األنظمة المعلوماتياالفراغ القانوني في مجال اإلجرام  

نصوص فلم    اباستحداث  اآللي،  اإلعالم  منتوجات  على  الواردة  االعتداءات  تجريم  أغفل  أنه  إال  خاصة، 

ولم يتبنى االتجاه الذي تبنته التشريعات الحديثة التي عمدت إلى  لمعلوماتي،ايستحدث نصا خاصا بالتزوير 

 توسيع مفهوم المحرر ليشمل كافة صور التزوير الحديث.

االرابعالمبحث   الجرائم  :  لمكافحة  الجزائري  الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  المقررة  اإلجرائية  لقواعد 

 االلكترونية 

لقد أدرك المشرع الجزائري جيدا بأن المواجهة الفعالة لإلجرام االلكتروني ال تكون فقط بإرساء 

بأخرى   القواعد  إنما البد من مصاحبة هذه  قانونية موضوعية ذات طبيعة ردعية،  إجرائية وقائية قواعد 

وتحفظية، التي من شأنها أن تتفادى وقوع الجريمة االلكترونية، أو على األقل الكشف عنها في وقت مبكر 

 يسمح بتدارك مخاطرها.

 المطلب األول: اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور 

المراسالت التي تكون في شكل بيانات يقصد باعتراض المراسالت، اعتراض او تسجيل أو نسخ  

قابلة لإلنتاج والتوزيع، التخزين، االستقبال والعرض، التي تتم عن طريق قنوات أو وسائل االتصال السلكية 

 .167والالسلكية في إطار البحث والتحري عن الجريمة، وجمع األدلة

من    5مكرر  65ء في المادة  ولقد أشار المشرع الجزائري إلى ظروف وكيفية اللجوء إلى هذا االجرا

قانون اإلجراءات الجزائية، أن سمح لسلطات التحقيق االستدالل إذا استدعت ضرورة التحري أو التحقيق 

 في الجريمة االلكترونية اللجوء إلى: 
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 اعتراض المراسالت السلكية والالسلكية. -

 تسجيل المحادثات واألصوات والتقاط الصور. -

 التقنية الالزمة لذلك.االستعانة بكل الترتيبات -

 عدم التقيد بقواعد التفتيش والضبط المألوفة. -

ومع ذلك فقد ركز المشرع الجزائري في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات الخطيرة من حيث طبيعتها، 

باعتبارها قد تمس بأحد الحقوق والحريات الواردة في الدستور، خاصة حماية الحياة الخاصة لألفراد ويظهر 

 وع النقاط التي سوف سندرسها. ذلك في مجم

    22-06الفرع األول: الشروط الواجب احترامها وفق نصوص قانون 

 أوال: مراقبة الشرطة القضائية المكلفة بالتحري والتحقيق   

بعد   الذكر إال  السالفة  بإجراء من اإلجراءات  القيام  القضائية  يمكن لضباط الشرطة  أنه ال  بمعنى 

سبب من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين، بحيث يحدد الحصول على إذن مكتوب وم

االعتراض  محل  االتصال  أو  المراسلة  وطبيعة  الجريمة،  نوع  تلك -التصنت -فيه  كل  تتخذ  أن  ويجب   ،

 اإلجراءات تحت إشراف ومراقبة السلطة صاحبة الترخيص السالف الذكر. 

 الحقيقة ثانيا: أن االعتراض ضروري إلظهار 

أي أنه ال يمكن للسلطة القضائية إعطاء الترخيص أو اإلذن إذا لم يكن هناك السند الشرعي الذي  

يبرر القيام بمثل ذلك االجراء، ذلك لما يمكن أن يحمله مثل هذا االجراء من مساس لحرمة الحياة الخاصة،  

بالنظر إلى النتيجة المنتظرة المتمثلة في الكشف  وسرية االتصاالت، ولهذا فيباح استثناء وفي حدود ضيقة  

 . 168عن الجريمة وضبط الجناة 

 ثالثا: الجرائم التي يجوز فيها االعتراض

المادة    بها  أجازت  التي  الجرائم  احدى  االعتراض على  ينصب  أن  قانون   5مكرر  65بمعنى  من 

تحقيق والمحددة على سبيل الحصر، التي اإلجراءات الجزائية االستعانة بمثل هذا االجراء أثناء التحري أو ال

 نذكر منها جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللية. 

 رابعا: احترام مدة القيام باإلجراء

الفقرة الثانية منها، المقدرة بأربعة أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط   7مكرر  65وفق ما حددته المادة   

 القضائية المختصة مصدرة الترخيص.الشكلية والزمنية، حسب ما تقدره السلطات 

 خامسا: ضرورة احترام السر المهني أثناء عملية االعتراض

فعند القيام باعتراض المراسالت تلتزم سلطات التحقيق بعدم المساس بالسر المهني المتعلق بالتفتيش   

المادة   في  عليها  ال  45المنصوص  المحامين،  مكاتب  مثل  الجزائية،  اإلجراءات  قانون  محضيرين  من 

 .169القضائيين، القضاة، األطباء 

 سادسا: ضرورة تحرير محضر حول عملية االعتراض 

فيجب عند االنتهاء من عملية االعتراض تحرير محضر يذكر فيها التفاصيل التي شملتها العملية،   

يذكر   ونوع وطبيعة االعتراض الذي استند إليه، بحيث تم ارسالها إلى السلطات القضائية المختصة، أين

 فيها تاريخ بداية ونهاية اإلجراء.

 الفرع الثاني: اإلجراءات الواجبة االتباع في عملية التسرب 

 أوال: المفهوم القانوني إلجراء التسرب

 
لة  ، مج-دراسة مقارنة–زعطي آمنة، بوناوي راضية، مكافحة الجرائم االلكترونية في ضوء قانون العقوبات الجزائري  168

 . 224، ص 2019، جوان 07، العدد 04حقوق االنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، مجلد 
محمد أبو العالء عقيدة، مراقبة المحادثات التلفزيونية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  169
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المعدل    22-06من قانون    12مكرر  65التسرب هو إجراء عرفه المشرع الجزائري في نص المادة   

بأنه "قيام ضابط أو عون شرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة  والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية  

القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل  

 معهم أو شريك أو خاف". 

الشر االلكترونية في ولوج ضابط  الجرائم  التسرب في نطاق  يمكن تصور عملية  القضائيةوبذلك  أو  -طة 

إلى العالم االفتراضي في شبكة االنترنت والمشاركة في غرف الدردشة واالتصال المباشر في كيفية  -عون

قيام أحدهم باختراق الشبكات، منتحال في ذلك هوية مستعارة أو باستخدام أسماء وصفات هيئات وهمية،  

 طاحة بالمجرمين.ظاهرة في ذلك بمظهر طبيعي كما لو كان فاعل مثلهم، بغية اإل

ومن أجل ذلك يجوز استعمال الوسائل المادية كاألموال أو المنتجات أو الوثائق المتحصل عليها من   

ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها، كما يجوز له تسخير وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم  

التخزين أو االيواء أو الحفظ أو االتصال، وكذا كل الوسائل المادية المتاحة لتنفيذ الجريمة كوسائل النقل أو  

الوسائل القانونية كتوفير الوثائق الرسمية إن كان هناك ضرورة لذلك كاستخراج بطاقة التعريف الوطنية، 

البطاقة الرمادية، أو جواز السفر، ولو استدعى األمر تزويرها دون أن يكون الضابط أو العون المتسرب 

 .170األفعالمسؤوال جزائيا عن هذه 

وباعتبار أن إجراء التسرب من اإلجراءات الخطيرة بالنظر لالنتهاك الصارخ للحرمة الخاصة للمتهم، كان 

 لزاما على المشرع إحاطته بجملة من الضمانات للقيام به، والتي يمكن تلخيصها في المسائل التالية: 

التي أقرت بعدم جواز للشرطة    11كرر م  65عمال بنص المادة  صدور إذن قضائي للقيام بإجراء التسرب؛  -

القضائية اللجوء إلى إجراء التسرب إال بناء على إذن مكتوب مع العلم أن الكتابة هنا من الشروط الجوهرية  

المختصين، مع ذكر اسم   التحقيق  أو قاضي  الجمهورية  السيد وكيل  البطالن، والذي يصدره  تحت طائلة 

 كاملة وتاريخ بداية التسرب.الضابط المشرف على العملية وهويته ال

التي جعلت مدة التسرب    3/ 15مكرر  65وفق ما نصت عليه المادة  ضرورة احترام المدة القانونية للتسرب؛  -

بنفس الشروط، ويجوز للقاضي  -حسب الحالة- بأربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق

فه حتى قبل انقضاء تكل المدة تحسبا للظروف األمنية  الذي رخص بإجراء التسرب أن يأمر في أي وقت بوق

          للضابط المتسرب. 

 ثانيا: تسبيب عملية التسرب 

التسرب، لذلك اشترط    لعملية  القانونية  المشروعية  الجوهرية إلضفاء  الشروط  التسبيب من  ويعد 

حقيقي الجاد الذي يبرر اللجوء إليه  القانون عند إصدار اإلذن للقيام بمثل ذلك اإلجراء ذكر السبب أو الدافع ال

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 15مكرر  65وذلك تحت طائلة البطالن، وهذا ما تم النص عليه في المادة 

 ثالثا: محل إجراء التسرب  

أو محل، بحيث يجب أن تنصب على إحدى    التسرب موضوع  لعملية  يكون  أن  بذلك  والمقصود 

 ، والمتمثلة في: 5مكرر 65ها في المادة الجرائم السبعة المنصوص علي

 جرائم المخدرات.-

 الجريمة المنظمة. -

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات.-

 جرائم تبييض األموال واإلرهاب.-

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. -
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هذه األنواع السبع من الجرائم  وهي جرائم مذكورة على سبيل الحصر، وبذلك أي إجراء للتسرب خارج  

 يعتبر إجراء باطال. 

والجدير بالذكر هو أن المشرع الجزائري سمح لسلطات الضبطية القضائية إذا اقتضت ضرورة   

التحري والتحقيق ممارسة عملية اعتراض المراسالت وتسجيلها، أو التقاط األصوات والتسرب، باإلضافة 

الدا التقليدية  التحقيق  إجراءات  ببحث إلى  األمر  تعلق  إذا  الوطني  اإلقليم  كافة  عبر  اختصاصها،  في  خلة 

ومعاينة الجرائم الماسة بالمعالجة اآللية للمعطيات، وهو ما يندرج ضمن مفهوم تمديد االختصاص المحلي 

  16لضباط الشرطة القضائية، وهو من التدابير غير المألوفة في السابق والتي استحدثها المشرع في المادة  

المعدل و المتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، ولذلك من   22-06مكرر من قانون    16والمادة    8و  7قرة  الف

 فعالة لظاهرة االجرام االلكتروني.أجل تحقيق المواجهة ال

 المطلب الثاني: الهيئات المكلفة بمكافحة الجريمة االلكترونية 

ختلف التدابير الهادفة لتحقيق األمن السيبراني  ولضمان التنفيذ الفعلي والجدي لممن الناحية العملية  

 تم إنشاء مجموعة من الهيئات نذكرها؛

-( المعلوماتية  الجريمة  لمكافحة  المركزية  الوطني  ؛  (SCLCالمصلحة  األمن  لمديرية  تابعة  هيئة  وهي 

الدولي من خالل التعامل  وتعتمد على موارد بشرية ذات كفاءة مهنية ما يؤهلها لتنفيذ مهامها على المستوى 

الوطني   المستوى  وعلى  الدول،  لكبرى  الشرطة  مصالح  أو  أفريكوم(  )أنتربول،  المختصة  المصالح  مع 

 تتواصل مع الشرطة العلمية والمكاتب الالمركزية المختصة في االجرام خاصة الشرطة القضائية. 

تصال ألهداف إجرامية يشكل خالل السنوات األخيرة، أصبح استعمال تكنولوجيا المعلومات واالو

تحديا حقيقيا لجل الدول، حيث غدت محاربة الجرائم اإللكترونية من بين التهديدات الدولية األولى. أمام هذه 

على   المتخذة  اإلجراءات  من خالل  تتجلى  استراتيجية،  سنوات  عدة  منذ  الوطني  األمن  اعتمد  الوضعية، 

  :الي المستوى الوطني والدولي والتي ندرجها كالت

 :على الصعيد الوطني

 :الهيكلة التنظيمية  -

قامت المديرية العامة لألمن الوطني بإحداث وحدات متخصصة في معالجة هذا النوع من القضايا،  

تابعة لمديرية الشرطة القضائية، منها ما هو متخصص في التحقيقات اإللكترونية ومنها ما هو مرتبط بإجراء 

 :171الالزمةالخبرات الرقمية 

  :ففي مجال التحقيق والبحث: قامت المديرية العامة بإحداث وحدات 

 على المستوى المركزي: 

 :مصلحة تعنى بـ  -

      تجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؛

اآللية المعالجة  بنظم  الماسة  الجرائم  في  التقنية  األبحاث  بواسطة    إجراء  والمرتكبة  للمعطيات 

 الحاسوب أو عبر شبكة األنترنيت؛ 

بنظم   الماسة  جرائم  مكافحة  ميدان  في  القضائية  الشرطة  موظفي  لفائدة  تكوينية  دورات  برمجة 

 ؛المعلوماتية

بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية: إحداث مكتب    تتبع ورصد الجرائم المرتكبة عبر شبكة األنترنيت؛

لمكافحة الجريمة المعلوماتية واالستخبار الجنائي، يكتسي طابعا عمليا بحكم طبيعة مهامه التي تتمثل  وطني  

في   الرقمية  اإلثبات  وسائل  وجمع  المنظم،  باإلجرام  المرتبطة  وباألخص  المعلوماتية  الجرائم  متابعة  في 

  .مواجهة المشتبه بهم
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 على المستوى الجهوي:

خلق   مك  29تم  في  متخصصة  و فرقة  المعلوماتية  الجريمة  لالستخبار    20افحة  جهوية  مصلحة 

الجهوي   األمن  األمن،  لواليات  التابعة  القضائية،  للشرطة  الالممركزة  المصالح  صعيد  على  الجنائي 

  .واإلقليمي

 :في مجال إجراء الخبرة الرقمية 

الرقمية« تابع لقسم الشرطة العلمية على المستوى المركزي: إحداث المختبر المركزي »الستغالل اآلثار  -

 . والتقنية

  .مختبرات متخصصة في كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس والعيون  4على المستوى الجهوي: إحداث    -

 :على مستوى الموارد البشرية

تتوفر المديرية العامة لألمن الوطني على أطر متخصصة في تقنيات مكافحة الجريمة االلكترونية  

 .في مجال تخصصهم سواء داخل أو خارج الوطن تدريباالدولة وتقنيون( تلقوا )مهندسو 

القضائية   الشرطة  لضباط  وتدريب  علمية  ندوات  بتنظيم  القضائية  الشرطة  مديرية  وباألخص  تتكلف  كما 

البحث   الرفع من قدراتهم، في مجال  القضائية من اجل  للشرطة  والميدانية  الالمركزية  المصالح  بمختلف 

  .يق في هذا النوع من الجرائموالتحق 

 :على مستوى الموارد اللوجستيكية

تجدر اإلشارة إلى أن جميع الوحدات تتوفر على الوسائل اللوجيستيكية والتقنية المتخصصة للتحقيق  

 .في هذا النوع من الجريمة

 

الجرائم   محاربة  في  متخصصة  وحدات  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  الصعيد  أحدثت  على  اإللكترونية 

الوطنية   الفرقة  مستوى  على  وطني  ومكتب  مركزية،  مصلحة  عن  اليوم  تتوفر  إذ  والجهوي،  المركزي 

 .فرقة متخصصة على المستوى الجهوي 29للشرطة القضائية، إلى جانب 

بالتحقيقات السيبرانية، هذه الوحدات تعنى باليقظة على اإلنت رنت  باإلضافة إلى األبحاث المتعلقة 

بشأن كل   –بغية ضبط كل منشور ذي محتوى غير قانوني، في أفق اتخاذ   7أيام7و 24اعة س24على مدار  

  .اإلجراءات التقنية والميدانية المتعينة في هذا الصدد  –منشور  

 :على الصعيد الدولي

العامة المديرية  الحديثة، عمدت  بالتكنولوجيا  المرتبطة  للجرائم  الدولية  المحاربة  إطار  لألمن    في 

 .الوطني إلى خلق شراكات مع أهم شبكات التواصل االجتماعي األجنبية

أيضا، في إطار مصادقة المملكة المغربية على االتفاقية الدولية حول الجريمة المعلوماتية المسماة »اتفاقية  

ق توأمة مع  بودابست«، تم تكليف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بخل

 .التفاقية بودابست   7/ 24قطب القضايا الجنائية وحماية الفئات المتخصصة كنقطة اتصال على مدار 

مثل  الدولية  المؤسسات  إطار  في  فيه،  شك  ال  مما  يتعزز  والميداني،  التقني  الدولي  التعاون  هذا 

 اتفاقية بودابست.أنتربول، أوروبول، شعبة االتصال العربي والمجلس األوروبي وأيضا 

والتابعة للقيادة العامة للدرك  ؛ (CPLCICمركز الوقاية من جرائم االعالم اآللي والجرائم المعلوماتية ) -

الوطني، وهي ال تختلف كثيرا في المهام في مجال التحقيق والتحري عن نظريتها التابعة لألمن الوطني سوا  

تحت المسؤولية المباشرة للنائب العام على مستوى دائرة   محليا أو وطنيا، بل بالعكس يتم التنسيق بينهما

 االختصاص.

والتابع كذلك للقيادة العامة للدرك    (،INCCوعلم االجرام للدرك الوطني )المعهد الوطني لألدلة الجنائية  -

األدلة المتحصل الوطني، ويعتمد المعهد في أداء مهامه على الخبرة العلمية والتجارب المخبرية الدقيقة لكل  



81 

 

باستكمال   األمر  تعلق  كلما  األمنية  الجهات  وتوجيه  العدالة  تنوير  بغية  الجريمة،  ارتكاب  عليها من مكان 

 التحقيق. 

والدفاع    األمن  مسائل  في  الفاعلة  األجهزة  مختلف  بين  الصالحيات  تداخل  في  الوقوع  ولتفادي 

طار اإلداري المنظم لصالحيات الهيئات الوطني، حرص المشرع الجزائري على وضع ضوابط الحترام اإل

 المدنية، العسكرية، التقنية في إدارة االستراتيجية الجزائرية لألمن السيبراني وهذا من خالل: 

واالتصال؛-أ االعالم  بتكنولوجيا  المتصلة  الجرائم  من  للوقاية  الوطنية  سنة    الهيئة  أنشئت   2009التي 

العدل حافظ األختام، ولم تدخل حيز التنفيذ إال بعد صدور المرسوم  ووضعت تحت السلطة المباشرة لوزير  

 ومن أبرز المهام المنوطة بها:  2015- 10-08المؤرخ في  15- 261الرئاسي رقم 

من نشاطات غير استغالل المعطيات المتوفرة بطريقة تسمح بمتابعة كل ما يجري في الفضاء السيبراني  -

 طور السريع لتكنلوجيا االعالم واالتصال.شرعية على كل االحتماالت في ظل الت

تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في الميدان والتشديد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص -

والمجتمع المدني، من أجل نشر ثقافة المواجهة لكل الممارسات التي تخالف القانون في الفضاء السيبراني  

 األساسية.وحماية الحقوق والحريات 

المعطيات - جمع  من خاللها  يتم  بحث  وحدة  شاكلة  على  للمعلوماتية  مركزي  إطار  خلق  أجل  من  العمل 

 واالحصائيات في هذا المجال، من أجل التحليل المستمر للتهديدات واقتراح الحلول المناسبة. 

قة مباشرة بأنشطة تكنولوجيا  التنسيق والتعاون بين مختلف األجهزة األمنية، المالية، اإلدارية التي لها عال-

االعالم واالتصال، من أجل تحديد المسؤوليات لفرض مراقبة صارمة بعد حصر المجاالت المستهدفة من  

 طرف محترفي الجريمة االلكترونية، مع العلم أن الدولة في إطار تجسيد الحكومة االلكترونية. 

االستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم االلكترونية وفق ما نص  _اقتراح األرضية الالزمة لتجسيد  

 من المرسوم السالف الذكر. 4عليه في المادة 

على مستوى    2015-06- 11نظرا لحساسية قطاع الدفاع الوطني أستحدث بتاريخ    قطاع الدفاع الوطني؛-ب

الدفاع السيبراني ومراقبة األنظمة"،    دائرة االستعمال والتحضير ألركان الجيش الوطني الشعبي "مصلحة

وأوكلت لها مهمة حماية المنظومات والمنشآت الحيوية للبالد ضد كل أنواع الجريمة السيبرانية، ومن بين  

 : 172العمالتية لهذه المصلحة نذكرالمحاور التي تناولتها األرضية 

 ى اإلطار الوظيفي أو التنظيمي. توجيه وتنفيذ وتأطير األعمال في هذا المجال، بحيث ال يجب أن يتعد -

 تطوير وتعزيز المنظومة القانونية لتفادي التجاوزات أثناء استخدام التكنولوجيا وحماية منظومات اإلعالم. -

اعتماد التكوين التقني والعلمي إلنتاج الكفاءات والمهارات القادرة على خلق نظام الدفاع السيبراني في كافة -

 وبالتالي تفادي األخطار االجرامية.أنشطة المؤسسة العسكرية 

غرس ثقافة االستعمال الكيفي لهذا العنصر الحيوي وهو تكنولوجيا االعالم واالتصال من خالل حمالت -

 تحسيسية لكافة مستخدمي المؤسسة بغض النظر عن الرتبة أو الوظيفة. 

ة للتطورات الحاصلة في مجال االعتماد وبطريقة مستمرة على البحث العلمي لتطوير وسائل الدفاع استجاب-

 التكنولوجيا. 

فتح مجال التعاون الدولي مع المؤسسات العسكرية األجنبية، خاصة تلك التي لها رصيد في المجال لتبادل -

   الخبرات واالستفادة من تجاربهم في هذا المجال.  
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 الخاتمة 

واالتصال الجديدة، في حالة تغير دائم ومتسارع.  االعالم  توجد التكنولوجيا، وال سيما تكنولوجيا  

هذه   سلع  تكلفة  من  كبيرة  بدرجة  التكنولوجية  التغيرات  قللت  نطاق  األخيرة  وقد  من  ووسعت  وخدماتها 

لخاص بالدرجة األولى القطاع ا-ا حفزت دخول أطراف فاعلة جديدة  الخيارات والحلول التكنولوجية. كما أنه

وزادت من الفرص المتاحة للمجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتقديم طائفة متنوعة من الخدمات للفئات -

 الموجودة في أسفل الهرم السكاني.  

واالتصال من إمكانات في أن يكون لها أثر حاسم في تحقيق    االعالم يتزايد اإلقرار بما لتكنولوجيا  و

والخدمات  المعلومات  اتخاذ  ويمكن  األلفية.  إعالن  في  الواردة  تلك  فيها  بما  األساسية،  اإلنمائية  األهداف 

واالتصال وسيلة لزيادة الفرص االقتصادية أمام الفقراء والمحرومين،    االعالمالمقدمة بواسطة تكنولوجيا  

تفتح اآلفاق إليجاد فرص عمل جديدة وإنشاء مؤسسات تجارية صغيرة إلى جانب تزايد المعارف ألنها س

المراد تطبيقها في سبيل تعزيز سبل الكسب التقليدية. ومن المؤكد أن المرأة ستستفيد من ذلك شريطة أن يتم  

ايد إلى حد كبير فعالية  تمكينها من خالل إتاحة سبل استفادتها من شبكات االتصال والتعلم. ويمكن أن تتز

 نظم الرعاية الصحية. ويمكن تعزيز مجال التعلم وتحقيق مزيد من المساواة في توفير فرص التعليم. 

ارتباطا    االعالمترتبط فورة االستثمار في قطاع تكنولوجيا  و النامية  البلدان  واالتصال في معظم 

أ وتحول  الخاص  االستثمار  لفائدة  أفضل  بيئة  بإيجاد  تكنولوجيا  وثيقا  المحتكرة    االعالم سواق  واالتصال 

والمغلقة فيما مضى للسماح بدخول أطراف متنافسة إليها. وحيثما سعت الحكومات بخطى حثيثة إلى إيجاد  

بيئة سوقية مفتوحة ومتكافئة، كان المستثمرون يرحبون عموما بفرصة التنافس فيها. وقد ساعد استحداث 

وترسيخها على تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق إنجازات في السوق إلى جانب    قوانين للقطاع المستقل المحايد 

 تعزيز فوائد المستهلك في الوقت ذاته.

 وعلى ذلك نقترح: 
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مستخدمي -  أوساط  في  األخطار  مواجهة  ثقافة  فيها  تعمم  شاملة  استراتيجية  رسم  في  اإلسراع 

 تكنولوجيا االعالم واالتصال في القطاع العام أو الخاص. 

تنظيم دورات تكوينية في التطبيقات الصحيحة الستغالل ثورة المعلومات وفق المواصفات الدولية  - 

 مع اشراك الفاعلين في المجال األمني والمعلوماتي. 

بناء -  التكنولوجيا من أجل  الحاصلة في عالم  التطورات  تماشيا مع  السيبرانية  التشريعات  تطوير 

طر والتهديد، تحفيز التكامل داخليا وخارجيا، تدعيم التعاون لمواجهة  مجتمع معرفي، مع غلق كل منافذ الخ

 المخاطر وبالتالي تأهيل المناخ لحد من الجريمة وحماية األنظمة المعلوماتية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع: 

العملية التعليمية، مجلة العلوم  نور الدين زمام، صباح سليماني، تطور مفهوم التكنولوجيا واستخداماته في  -1

 . 2013، جوان 11االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

ضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال، المفهوم، االستعالمات، اآلفاق، دار الثقافة، المملكة  ف-2

 . 2010األردنية الهاشمية، عمان، 

ا-3 تكنولوجيا  رياض،  واألداء  طالبي  كرشة –لمعلومات  عين  ميالد  معنصر  بمتوسطة  ميدانية  دراسة 

، مذكرة الماستر في علم االجتماع، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة العربي بن هيدي، أم -نموذجا

 . 2018البواقي، 
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22 juillet au 30 septembre 2015، site officiel du Ministère de l'économie de 

l’industrie et de numérique ،la République Française . 

القانونية، مجلة  -41 النصوص  العمومية ضمن  للصفقة  االلكترونية  البوابة  بوكماش محمد،  كالش خلود، 

 . 2019، جوان  12الحقوق والعلوم السياسية، العدد 



86 

 

،  ، دار النهضة العربية، القاهرة-دراسة مقارنة    –مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة اإللكترونية  -42

2001. 

المتعلق بالتجارة    2018مايو سنة  10الموافق ل    1439شعبان عام    24المؤرخ في    18/05لقانون رقم  ا-43

 . 2018مايو سنة  16الموافق لـــ  1430شعبان  20، بتاريخ  28االلكترونية، الجريدة الرسمية العدد 

في  ساوي رشيدة، دراجي المكي، دور االدارة االلكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العامو- 44

الجزائر دراسة لنموذجي قطاعيي العدالة والداخلية والجماعات المحلية، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  

 . 2017المجلد التاسع، العدد األول، سنة 

الذي   2004يونيو سنة    23الموافق لـــ    1425جمادى األولى عام    5المؤرخ في    02-04القانون رقم  -45

 الممارسات التجارية.  يحدد القواعد المطبقة على

إلياس ناصف، الكامل في قانون التجارة والمؤسسة التجارية، منشورات البحر المتوسط، بيروت، الجزء -46

 . 1981األول، طبعة  

رقم  -47 في    04/08القانون  سنة    14المؤرخ  التجارية    2004أوت  األنشطة  ممارسة  بشروط  والمتعلق 

 . 2004/ 08/ 18الصادرة بتاريخ  52المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

يحدد  2018أفريل سنة  5الموافق ل  1439رجب عام  18مؤرخ في  112/ 18المرسوم التنفيذي رقم -48

 نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. 

والمتمم بالقانون  والمتضمن القانون المدني المعدل    1975سبتمبر سنة    26المؤرخ في    58/ 75مر رقم  األ-49

 . 2007ماي  13المؤرخ في 05/ 07والقانون رقم  2005المؤرخ في يونيو 10/ 05رقم 

فضال جمال عبد الناصر، الفاتورة االلكترونية، مداخلة قدمت ضمن فعاليات الندوة الوطنية الموسومة -50

ق والعلوم السياسية، بجامعة  بحماية المستهلك االلكتروني المنظمة من قبل مخبر الحالة المدنية بكلية الحقو

 . 2018جانفي سنة  31خميس مليانة يوم 

الجزائر، -51 حالة  دراسة  المصرفية،  المعامالت  تحسين  في  االلكتروني  الدفع  نظام  دور  زهير زواش، 

رسالة ماجستير، مدرسة الدكتوراه، كلية االقتصاد، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، سنة  

2010 /2011 . 

  52المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية العدد    2003غشت سنة    26المؤرخ في  11/ 03األمر رقم  -52

جريدة   2010غشت سنة  26المؤرخ في  04/ 10، المعدل والمتمم باألمر رقم 27/08/2003المؤرخة في 

 2013ر  ديسمب  30المؤرخ في    08/ 13والمتمم بالقانون رقم    2010/ 09/ 10مؤرخة في    50رسمية العدد  

 . 2013ديسمبر  30المؤرخة في  68، جريدة رسمية عدد 2014المتضمن قانون المالية لسنة 

جوشوا بارون ومن معه، تداعيات العملة االفتراضية عل األمن القومي، البحث في إمكانية النشر من - 53

 . 2015، سانتا مونيكا، كاليفورنيا،  RANDجهة فاعلة غير حكومية، مؤسسة 

أورديكيان، العمالت االفتراضية المشفرة في الحقل الجنائي السيبراني، مجلة الدفاع الوطني  ارلين  م -54

 .2019، نيسان  108اللبناني، العدد 

أحمد بوخريص، العملة االفتراضية خصائصها ومخاطرها، المركز الديموقراطي العربي للدراسات -55

والسياسية،   االقتصادية  االنترنت   ،2018ديسمبر    20االستراتيجية،  موقع  على 

https://democraticac.de/?p=58064#_ftn2 ، 

، يتضمن  2017ديسمبر    27هــ الموافق لـــ    1439ربيع الثاني عام    8مؤرخ في    11- 17قانون رقم  -56

ديسمبر    28الصادرة بتاريخ    76للجمهورية الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسمية  2018قانون المالية لسنة  

 . هــ 1439ربيع الثاني عام   9الموافق لــ  2017

https://democraticac.de/?p=58064#_ftn2


87 

 

عبد هللا بن عبد العزيز الموسى، استخدام الحاسب اآللي في التعليم، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة - 57

 . 2002العربية السعودية، 

لمستقبل: رؤية في ظل مفهوم مدرسة المستقبل، كلية التربية، جامعة  هالة طه بخش، الطالب وتحديات ا- 58

 . أم القرى، المملكة العربية السعودية

 .2006أحمد خطيب، الجامعات االفتراضية، عالم الكتب الحديث، عمان، األردن،  -59

التعليم،-60 وتكنولوجيا  االتصال  وسائط  لتوظيف  رؤى  التربوية  التقنيات  إبراهيم،  عزيز  مكتبة   مجدي 

 . 2002األنجلو، القاهرة، 

-عال عبد الغني عمر علي، اإلدارة االلكترونية أداة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة واالمتياز في السودان - 61

، أطروحة دكتوراه فلسفة في الجودة الشاملة  -راسة تحليلية وتطبيقه على جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياد 

 .2016- 2013واالمتياز، السودان،  

خنشور جمال، عبابسة تونس، مساهمة اإلدارة االلكترونية في تحسين جودة خدمات التعليم العالي في  - 62

 . 2020، سنة 02، العدد 12الجزائر بين الواقع والمأمول، مجلة آفاق علمية، المجلد رقم 

   .1999الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عبد هللا عمر الفرا، المدخل إلى تكنولوجيا التعليم، مكتبة دار - 63

64 -( العدالة  تجريه مرفق  الجزائر عرض  في  اإلداري  بركاهم، اإلصالح  أمينة وسالم  - 1999بواشري 

 . 2016، جانفي 11، العدد 06المجلد  ، 3(، مقال منشور بالمجلة العلمية لجامعة الجزائر 2017

، 06بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية العدد    ، المتعلق2015فيفري  01المؤرخ في    03-15القانون  -68
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 .04/11/2018اإلطالع تاريخ

المكي دراجي، رشيدة موساوي، دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام في  -75

سياسية،  مجلة العلوم القانونية وال-الداخلية والجماعات المحلية -دراسة لنموذجين قطاعيين: العدالة-الجزائر

 . 2018، جانفي17العدد 

-76https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/3522/الوزارة/وزارة/البيانات -و -الوزير -

   html.بعد - عن-المدنية-الحالة-وثائق - الستخراج-الجديدة-لخدمةا

https://www.mpt.gov.dz/ar/content/المعاهدات-الاتفاقيات-الدولية
https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textes
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-لاستخراج-وثائق-الحالة-المدنية-عن-بعد.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-لاستخراج-وثائق-الحالة-المدنية-عن-بعد.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الوزير-و-الوزارة/وزارة/البيانات/3522-الخدمة-الجديدة-لاستخراج-وثائق-الحالة-المدنية-عن-بعد.html
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م حصيلة وآفاق، رسالة ماجستير، جامعة  2013آمنة بن عبد ربه، الجزائر في عصر المعلومات سنة  -77

 . 2006-2005الجزائر،

رقم  -78 تنفيذي  مرسوم  الديمقراطية،  الجزائرية  في    275  –  98الجمهورية   م 1998أوت    25المؤرخ 

أوت    26،  36المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات االنترنت واستغاللها، الجريدة الرسمية، العدد  

1998.  

رقم  -79 التنفيذي  المرسوم  الديمقراطية،  الجزائرية  في    307  –  2000الجمهورية  أكتوبر    14المؤرخ 

 . 2000أكتوبر  15، 60م، الجريدة الرسمية العدد 2000

الحميد ريحان، ونبيل عكنوش وجميلة معمر، "الثقة الرقمية ضمن استراتيجية الجزائر  نذير غانم وعبد  - 80

( واقعها ودورها في إرساء مجتمع المعرفة"، بحث مقدم للمؤتمر  -Algérie 2013 E)   2013االلكترونية  

 . 2013لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جامعة قسنطينة، معهد علوم المكتبات والتوثيق،  23

رقم  -81 في    11  –  03األمر  الجزائرية  2003أوت    26المؤرخ  الجمهورية  والقرض،  بالنقد  المتعلق  م 

 .53، العدد 2003أوت  27الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 

للتنمية  - 82 العربية  المنظمة  الحكومات،  وتطوير  ألداء  مدخل  العامة  السياسات  الكبيسي،  خضير  عامر 

 .2008مصر،  –اإلدارية، القاهرة 

 . 217، ص 1984محمد فتحي عبد الهادي، مقدمة في علم المعلومات، مكتبة غريب، القاهرة،  -83

أمال قارة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر  -84

2006. 

الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، الجزء الثاني، دار إحياء  أحمد عبد الرزاق السنهوري،  -85

 . 1952التراث العربي، بيروت  

علي عبد هللا القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، - 86

1999. 

العامة  - 87 النظرية  للمؤلف،  األدبي  الحق  مأمون،  الرشيد  القاهرة  عبد  العربية،  النهضة  دار  وتطبيقاتها، 

1978. 

طبعة - 88 أسيوط،  الكاتبة،  اآلالت  مكتبة  المعلومات،  تقنية  ومخاطر  العقوبات  قانون  رستم،  فريد  هشام 

1995. 

المؤرخ في    17/ 93المتعلق ببراءات االختراع المعدل لألمر    2003/ 07/ 19المؤرخ في    03/07األمر  -89

بحم   12/1993/ 07 لألمر  المتعلق  المعدل  االختراعات  بشهادات   03/1963/ 03في    54/ 66اية  المتعلق 

 المخترعين وإجازات االختراع. 

 . 1994/ 15/04اتفاق بين المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ابرم في -90

 . 2001ة، الجزائر، عكاشة محي الدين، محاضرات في الملكية األدبية، ديوان المطبوعات الجامعي - 91

بتاريخ:  -92 أبرمت  التي  ألمعلوماتي  اإلجرام  حول  الدولية  المجلس    2001/ 11/ 08االتفاقية  طرف  من 

 . 23/11/2001األوروبي وتم وضعها للتوقيع منذ تاريخ:

 . 28، ص 2010جميل عبد الباقي الصغير، جرائم التكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، - 93

- 20المؤرخ في   22-06دين، أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها وفقا لقانون لوجتني نور ال-94

ام حقوق االنسان  احتر- ، مداخلة في يوم دراسي حول "عالقة النيابة العامة بالشرطة القضائية2006- 12

- 12- 12يوم  ومكافحة الجريمة"، وزارة الداخلية، المديرية العامة لألمن الوطني، المنعقد بإليزي، الجزائر،  

2007 . 
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دراسة  –زعطي آمنة، بوناوي راضية، مكافحة الجرائم االلكترونية في ضوء قانون العقوبات الجزائري  -95

 . 2019، جوان 07، العدد 04، مجلة حقوق االنسان والحريات العامة، جامعة مستغانم، مجلد -مقارنة

د -96 التلفزيونية،  المحادثات  مراقبة  عقيدة،  العالء  أبو  النهضة محمد  دار  الثانية،  الطبعة  مقارنة،  راسة 

 .2008العربية، القاهرة،  

والقانون  - 97 الفكر  دار  الكمبيوتر واألنترنت،  العقوبات في مكافحة جرائم  قانون  دور  غانم،  غانم محمد 
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